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PRAEFATIO 

Non puto in parte operis praefanda esse quae in 

principio necessaria ratione suum sibi locum flagitant, 

sed ne quid offensui sit legentibus, hoc moneo Athe- 

naeum me edere compilatorem, non scriptores poetasve 

ab illo eompilatos. Horum igitur reliquias quales 

Athenaeum legisse probabile est tales repraesentavi, 

ut etiam vitia aperta sive orthographica seu gramma- 

tica, quae quidem imperatoris Commodi aetate vigerent, 

integra relinquerem nisi ubi ipse codex vel epitome 

corrigendi ansam praeberent. Athenaei autem ora- 

tionem saepenumero inconcinmnam mec raro magnis 

hiatibus patentem etsi non erat difficile hie illie red- 

integrare et supplere, tamen eo cautius hac in re 

agendum existimavi, quod certum est non ipsum Athe- 

naei opus nobis traditum esse, sed quale sexti septi- 

mive saeculi grammaticus aliquis ita contraxit ut ex 
iriginta libris fierent. quindecim. 

Codicem Marcianum (A) ipse contuli Venetiis 
itemque ex epitomae libro Parisino (C), cum parato 
animo bibliothecae Parisinae praefecti Gryphiam eum 
misissent, diligenter enotavi quae usui esse viderentur: 

nam quod de epitomae fide olim aequo iniquius iudi- 

cavi. (ind. schol. Rost. 1882/3), dudum poenituit. 
a* 



IV PRAEFATIO 

In emendandis Athenaei verbis quantum debeam 

Wilamowitzi mei operae amicissimae non poterunt 
plene aestimare qui illius sane quam multa ae pulcra 

inventa in singulis fere paginis probata vel relata le- 

gunt; neque enim potui adnotare quotiens ille falsa 
ut abicerem, vera ut invenirem dux mihi extiterit et 

auctor: etiam alios confido meritas ill gratias habi- 
turos esse. 

Mus(ur), Cas(auboni), Sehw(eighaeuseri), Di(n- 
dorfii), Mein(ekii), lae(obsi), Pors(oni), Dobr(aei), 
Cob(eti), Herw(erdeni), Wilam(owitzi), aliorum no- 
mina compendiis haud obscuris significavi; quae K 
littera insignita habentur, mea sunt. 

Seribebam Argentorati 

mense Octobri a. ἢ. s. LXXXVI. 
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᾿Επειδὴ ἀπαιτεῖς συνεχῶς ἀπαντῶν, ἑταῖρε Tiuó-222 
κρατες, τὰ παρὰ τοῖς δειπνοσοφισταῖς λεγόμενα, καινά 
τινα νομίξων. ἡμᾶς εὑρίσκειν, ὑπομνήσομέν σε τὰ παρὰ 
᾿ἀντιφάνει λεγόμενα ἐν Ποιήσει (1190 Κ) τόνδε τὸν 

10 

ὃ τρόπον" 
μακάριόν ἐστιν ἡ τραγῳδία 

ποίημα κατὰ πάντ᾽. εἴ γε πρῶτον οἵ λόγοι 
ὑπὸ τῶν ϑεατῶν εἰσιν ἐγνωρισμένοι. 
πρὶν καί τιν᾽ εἰπεῖν: ὥσϑ᾽ ὑπομνῆσαι μόνον 

δεῖ τὸν ποιητήν. Οἰδίπουν γὰρ φῶ. ..... b 
τὰ δ᾽ ἄλλα πάντ᾽ ἴσασιν" ὃ πατὴρ cog, 
μήτηρ ᾿Ιοχάστη. ϑυγατέρες. προ: τίνες. 

τί πείσεϑ᾽ οὗτος. τί πεποίηκεν. ἂν πάλιν 
εἴπῃ τις ᾿Ζλχμέωνα, καὶ τὰ παιδία 
πάντ᾽ εὐϑὺς εἴρηχ᾽, ὅτι μανεὶς ἀπέκτονε 
τὴν μητέρ᾽. ἀγανακτῶν δ᾽ άδραστος εὐθέως 
dés. πολιν" τ ἀπεισινε. τ... dis 
ἔπειϑ᾽ ὅταν μηϑὲν δύνωντ᾽ εἰπεῖν ἔτι. 
κομιδῇ δ᾽ ἀπειρήκωσιν. ἐν τοῖς δράμασιν. c 

TON €IC A APXH TOV IA 7 πάνϑ᾽, ἧς ys Hirschig. 
9 ὥσϑ᾽ C: ὡς ia 10 fort. Οἰδίπουν γ᾽ ἂν φῶ μόνον 14 ̓ ΄4λκ- 
μαίωνα AC . 18 ταπεισιϑ᾽ ὅταν Α: corr. ς 19 ἀπειρη- 
κόσιν À: ΘΟΥΥ. Di 

ATHENAEUS II. 1 
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15 αἴρουσιν ὥσπερ δάκτυλον τὴν μηχανήν, 
καὶ τοῖς ϑεωμένοισιν ἀποχρώντως ἔχει. 

223 ἡμῖν δὲ ταῦτ᾽ οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ πάντα δεῖ 

εὐροεῖν, ὑνύματο; καινὰ ττπππΠοπΠρΕἘΠἔΠΡι 
OE EE el... Χἄπειτα τὰ διῳκημένα 5 

20 πρότερον. τὰ νῦν παρύντα. τὴν καταστροφήν. 
τὴν εἰσβολήν. ἂν ἕν τι τούτων παραλίπῃ 
Χρέμης τις ἢ Φείδων τις. ἐκσυρίττεται" 
Πηλεῖ δὲ ταῦτ᾽ ἔξεστι καὶ Τεύκρῳ ποιεῖν. 

Ζίφιλος δ᾽ ἐν ᾿Ελαιωνηφρουροῦσι (1 δ49 K) 10 
ὦ τόνδ᾽ ἐποπτεύουσα καὶ κεχτημένη 
Βραυρῶνος ἱεροῦ ϑεοφιλέστατον τόπον, 

b “ητοῦς Ζιός τε τοξόδαμνε παρϑένε, 
ὡς oí τραγῳδοί φασιν, οἷς ἐξουσία 

5 ἐστὶν λέγειν ἅπαντα καὶ ποιεῖν μόνοις. 15 
9. Τιμοκλῆς ὁ κωμῳδιοποιὸς κατὰ πολλὰ χρησί- 

μὴν εἶναι λέγων τῷ βίῳ τὴν τραγῳδίαν φησὶν ἐν 
ΖΙιονυσιαζούσαις (II 453 K)' 

ὦτάν. ἄκουσον. ἥν tí σοι μέλλω λέγειν. 
ἅνϑρωπός ἐστι ζῷον ἐπίπονον φύσει, 2 
καὶ πολλὰ λυπήρ᾽ ὁ βίος ἐν ἑαυτῷ φέρει. 
παραψυχὰς οὖν φροντίδων ἀνεύρετο 

c B ταὔύτας᾽ ὃ γὰρ νοῦς τῶν ἰδίων λήϑην λαβὼν 
πρὸς ἀλλοτρίῳ τε ψυχαγωγηϑεὶς πάϑει 

us9' ἡδονῆς ἀπῆλϑε παιδευϑεὶς ἅμα. 2 
τοὺς γὰρ τραγῳδοὺς πρῶτον, εἰ βούλει. σκέπει 
ὡς ὠφελοῦσι πάντας. ὁ μὲν ὧν γὰρ πένης 

10 πτωχότερον αὑτοῦ καταμαϑὼν τὸν Τήλεφον 

4. ὅ fort, (καινὰ πράγματα, | καινοὺς λόγους) € κἂν £v Wilam 
παραλείπηι A: corr. C 8 gióov αὶ 16 δὲ 0 C 19 δοκῶ 
λέγειν Stob. fl. 124,19 22 γοῦν AC: corr. Stob. &vsvoero AC 



5 ὃ 

γενόμενον ἤδη τὴν πενίαν ῥᾷον φέρει. 
ὁ νοσῶν δὲ μανικῶς ᾿4λκμέων᾽ ἐσκέψατο" 
ὀφϑαλμιᾷ Tug, εἰσὶ Φινεῖδαν τυφλοί. 
τέϑνηκέ τῷ παῖς, ἡ Νιόβη κεκούφικε. d 

5 15 χωλός τίς ἐστιν, τὸν Φιλοκτήτην ὁρᾷ. 
γέρων τις &vvysi, κατέμαϑεν τὸν Οἰνέα. 
ἅπαντα γὰρ τὰ μείξον᾽ ἢ πέπονϑέ τις 
ἀτυχήματ᾽ ἄλλοις γεγονότ᾽ ἐννοούμενος 
τὰς αὐτὸς αὑτοῦ συμφορὰς ῥᾷον φέρει. 

0 8. καὶ ἡμεῖς οὖν, ὦ Τιμόκρατες, ἀποδίδομέν σοι τὰ 
τῶν δειπνοσοφιστῶν λείψανα καὶ οὐ δίδομεν, ὡς ὁ 
Κοϑικέδης φησὶ ῥήτωρ (3,83) ΖΪ]ημοσϑένην χλευάζων, 

ὃς Φιλίππου ᾿Δ4ϑηναίοις ᾿Ζλόννησον διδόντος συνε- e 

βούλευε μὴ λαμβάνειν, εἰ δίδωσιν ἀλλὰ μὴ ἀποδίδωσιν. 
ὃ ὕπερ ᾿ἀντιφάνης ἐν Νεοττίδι (IL 80 Κ) παιδιὰν ϑέ- 

μενος ἐρεσχηλεῖ τόνδε τὸν τρόπον" 
ὁ δεσπότης δὲ πάντα τὰ παρὰ τοῦ πατρὸς 
ἀπέλαβεν ὥσπερ ἔλαβεν. Β. ἠγάπησεν ἂν 

| τὸ ῥῆμα τοῦτο παραλαβὼν ΖΙημοσϑένης. 
0 λεξις δὲ ἐν Στρατιώτῃ (1 818 K) 

ἀπόλαβε 

τουτί. B. τί τοῦτο δ᾽ ἐστίν; A. ὃ παρ᾽ ὑμῶν ἐγὼ 
, 2, 3 , er , 

παιδάριον ἔλαβον ἀποφέρων «xo πάλιν. 

B. πῶς; οὐκ ἀρέσκει Got τρέφειν; A. οὐκ ἔστι γὰρ f 
Do 5 ἡμέτερον. B. οὐδ᾽ ἡμέτερον. 4. ἀλλ᾽ ἐδώκατε 

ὑμεῖς ἐμοὶ τοῦτ᾽. B. οὐδ᾽ ἐδώκαμεν. A. τί δαί; 
B. ἀπεδώχαμεν. A. τὸ μὴ προσῆκόν μοι λαβεῖν: 

2 τι μανικὸν Stob Δλεμαίων᾽ AC 3 οἷσι φινίδαι Α: 
eorr. C 6 κατάμαϑε À: corr. C 8 ἢ ἄλλοις À: corr. C 
92 τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τί À: corr. Kock 26 δαί Herm: δέ A 
27 ἀποδεδώκαμεν À: corr. Cas ἐμοί À: corr. Mein 

1* 
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καὶ ἐν ᾿4δελφοῖς (II299 K)' 
ἐγὼ δέδωκα γὰρ τί ταύταις; εἰπέ μοι. 
Β. οὐκ, ἀλλ᾽ ἀπέδωκας ἐνέχυρον δήπου λαβών. 

2944va&(Ang δὲ ἐν Εὐανδρίᾳ (1 26 Κ)᾽ 

καὶ τὰς παλαίστρας δώσω. B. μὰ τὴν γῆν, μὴ σύ γε 5 
δῷς. ἀλλ᾽ ἀπόδος. A. καὶ δὴ φέρουσ᾽ ἐξέρχομαι. 

Τιμοκλῆς δ᾽ ἐν Ἥρωσιν (1 457 Κ)᾽ 

οὐκοῦν κελεύεις νῦν μὲ πάντα μᾶλλον ἢ 
τὰ προσόντα φράζειν. B. πάνυ ye. A. δράσω τοῦτί σοι. 
καὶ πρῶτα μέν σοι παύσεται Ζ΄ημοσϑένης 10 
ὀργιζόμενος. Β. ὁ ποῖος ὃ Βριάρεως: 

5 Α. ὃ τοὺς καταπέλτας τάς τε λόγχας ἐσϑίων, 

b μισῶν λόγους ἄνϑρωπος οὐδὲ πώποτε 

ἀντίϑετον εἰπὼν οὐδέν. ἀλλ᾽ Aqn βλέπων. 
κατὰ τοὺς οὖν προειρημένους ποιητὰς καὶ αὐτοὶ τὰ it 
ἑπόμενα τοῖς προειρημένοις ἀποδιδόντες καὶ οὐ διδόντες 
τὰ ἀκόλουϑα λέξομεν. 

4. ἐπεισῆλϑον οὖν ἡμῖν παῖδες πλῆϑος ὅσον ἰχϑύ- - 
ὧν φέροντες ϑαλασσίων λιμναίων τε ἐπὶ πινάκων ἄργυ- 

ρῶν, ὡς ϑαυμάσαι μετὰ τοῦ πλούτου καὶ τὴν πολυτέ- 3 
λειαν" μονονουχὶ γὰρ καὶ τὰς ΝΝηρηίδας ὠψωνήκει. καί 

c Tig τῶν παρασίτων καὶ κολάκων ἔφη τὸν Ποσειδῶ 
πέμπειν τῷ Νιττουνίῳ ἡμῶν τοὺς ἰχϑῦς οὐ διὰ τῶν 
ἐν τῇ Ῥώμῃ ἴσον ἴσῳ τῶν τὸν ἰχϑὺν πωλούντων, 
ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐξ ᾿Δντίου κεκομίσϑαι, ἑτέρους δ᾽ ἐκ 91 
Ταρακινῶν καὶ τῶν καταντικρὺ νήσων Ποντίων. ἄλλους 

δ᾽ ἐκ Πύργων᾽ πόλις δ᾽ αὕτη Τυρρηνική. οἵ γὰρ ἐν 

4 εὐανδρείαι À ὅ τὰς παλαιὰς (scil. ἐμβάδας) Κ δώσω Mein: 
σοι À 8 μὲ Elmsl: μετὰ A. 10. 11 xol πρῶτα! μέντοι (fort. μὲν δὴ) 
παύσεταί GOL Βριάρεως | ὀργιζόμενος. Β. ὃ ποῖος οὗτος Βριάρεως: 
Elmsl 18 ὑπερφυὲς ὅσον Dobr 921 ὀψωνήκειΑ: corr. C 23 Νεπτου- 
vío s 23.24 velut τῶν ἐν τῇ Ῥώμῃ κερκώπων τῶν ἰχϑῦς πωλούντων 
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τῇ Ῥώμῃ ἰχϑυοπῶλαι οὐδ᾽ ὀλίγον ἀποδέουσι τῶν κατὰ 
τὴν Ζττικήν ποτε κωμῳδηϑέντων᾽ περὶ ov ἀντιφάνης 
μὲν ἐν Νεανίσκοις φησίν (1 19 K)* 

ἐγὼ τέως μὲν ἠφόμην τὰς Γοργόνας 
εἶναί τι λογοποίημα᾽ πρὸς ἀγορὰν δ᾽ ὅταν 
ἔλθω. πεπίστευκ᾽ " ἐμβλέπων γὰρ αὐτόϑι 
τοῖς ἰχϑυοπώλαις λίϑινος εὐϑὺς γίνομαι" 

ὅ ὥστ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἔστ᾽ ἀποστραφέντι μοι 
λαλεῖν πρὸς αὐτούς. ἂν ἴδω γὰρ ἡλίκον 

ἰχϑὺν ὅσου τιμῶσι, πήγνυμαι σαφῶς. 
5."A4ugug δ᾽ ἐν Πλάνῳ (1 344 Κ)᾽ 
πρὸς τοὺς στρατηγοὺς ῥᾷόν ἐστιν μυρίαις 
μοέίραις προσελϑόντ᾽ ἀξιωϑῆναι λόγου 
λαβεῖν v' ἀπόκρισινζὡν)»ἂν ἐπερωτᾷ τις ἢ 

πρὸς τοὺς καταράτους ἰχϑυοπώλας ἐν ἀγορᾷ. 

oUg ἂν ἐπερωτήσῃ τις λαβών τι τῶν 
παρακειμένων, ἔκυψεν ὥσπερ Τήλεφος 

πρῶτον σιωπῇ (καὶ δικαίως τοῦτό y& 
ἅπαντες ἀνδροφόνοι γάρ εἰσιν ἑνὶ λόγῳ), 
ὡσεὶ προσέχων δ᾽ οὐδὲν οὐδ᾽ ἀκηκοὼς 

10 ἔκρουσε πουλύπουν τιν᾽" ὃ δ᾽ ἐπρήσϑη..... 
sess κ΄ . MEL τότ. oU λαλῶν, 10 
τὰ ῥήματ᾽, ἀλλὰ συλλαβὴν ἀφελὼν 'τάρων 
βολῶν γένοιτ᾽ ἄν" ἡ δὲ κέστρα; ᾿χτὼ βολῶν. 
τοιαῦτ᾽ ἀκοῦσαι δεῖ τὸν ὀψωνοῦντώ τι. 

[21 

1 οὐδ᾽ Schw: ovx À 4 ὦμην AC: corr. Grot 6 £09 Uc 
ἐμβλέπων γὰρ αὐτοῖς (γὰρ τοῖς C) o. À: COrr. Pors 9 ἐὰν AC 
14 ov add. Pors 16 ἐὰν Α , ἀναλαβὼν Kock 20 ὡσεὶ προσῆκον 
δ᾽ οὐδέν K ὡσεί τε προσέχων οὐδέν Mein 21 πώλυπόν A 
ἐπρήσϑη corruptum: ir atus emptor iterum quaerit; ἐπρίσϑη 
Mein 28 τάρων Mus: τεττάρων α — 24 βολῶν Schw: ὀβολῶν A 
zv) Mein: ὀχτὼ ἃ 

d 

[17] 



0 El 

f" 44sEig ' AnepAavxouévo (11303 K) 
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τήσας À: corr. C 
τοὺσ οὐδεῖ ἃ τοῦ σοι δεῖ C 

τοὺς μὲν στρατηγοὺς τὰς ὀφρῦς ἐπὰν ἴδω 
ἀνεσπακότας. δεινὸν μὲν ἠγοῦμαι ποεῖν. 

οὐ πάνυ τι ϑαυμάξω δὲ προτετιμημένους 
e - "Go ^ - ^ ὑπὸ τῆς πόλεως μεῖζόν τι τῶν ἄλλων φρονεῖν. 

H SON GI , b , 3 ον 5 , 
τοὺς Ó ἰχϑυοπώλας τοὺς κακιστ᾽ ἀπολουμένους 
2 M 2 » , N ? 3 fe 

ἔἕπαν ἴδω κάτω βλέποντας. τὰς δ΄ ὀφρῦς 

ἔχοντας ἐπάνω τῆς κορυφῆς. ἀποπνίγομαι. 

ἐὰν δ᾽ ἐρωτήσῃς ἱπόσου τοὺς κεστρέας 
πωλεῖς. δύ᾽ ὄντας. ᾿ δέκ᾽ ὀβολῶν, φησίν. ᾿ βαρύ. 
2 ' , M 2m Gs 3 - A er 2 

ὀκτῶ λάβοις &v; “εἴπερ ὠνεῖ τὸν ἕτερον. 

᾿ὦτάν, λαβὲ xcl μὴ παῖξε’ 'τοσουδί; παράτρεχε: 
ταῦτ᾽ οὐχὶ πικρότερ᾽ ἐστὶν αὐτῆς τῆς χολῆς: 

6. Ζέφιλος Πολυπράγμονι (II 562 K) 
M AN κ ᾽ , B , 
ὥμην éyo τοὺς ἰχϑυοπῶλας TO προτερον 

εἶναι πονηροὺς τοὺς ᾿“ϑήνησιν μόνους. 
, , c EU ' , e , 

τὸδε δ΄. Og ἔοικε, τὸ γένος ὥσπερ ϑηρίων 

ἐπίβουλόν ἐστι τῇ φύσει καὶ πανταχοῦ. 
ἐνταῦϑα γοῦν ἔστιν τις ὑπερηκοντικώς. 
κόμην τρέφων μὲν πρῶτον ἱερὰν τοῦ ϑεοῦ. 
ὡς φησίν" οὐ διὰ τοῦτό γ᾽. ἀλλ᾽ ἐστιγμένος 
πρὸ τοῦ μετώπου παραπέτασμ᾽ αὐτὴν ἔχει. 
οὗτος ἀποκχρίνετ᾽΄, ἂν ἐρωτήσῃς πόσου 
ὁ λάβραξ᾽. ᾿ δέκ᾽ ὀβολῶν᾽. οὐχὶ προσϑεὶς ὁποδαπῶν. 
» 2 2UN , , 5 - , 

ἔπειτ. ξὰν ταργύριον αὐτῷ xavcpcAns, 
2 ΄- , ; ps 20M 2 2E ΄ 
ἐπράξατ ΔΑἰγιναῖον᾽ ἂν δ΄ αὐτὸν δέῃ 

5 μεῖξόν τι Wakef: μείξζω A 9 ἐάν v' AC: corr. 8. ἐρω- 
19 λαβέ, μὴ παίσῃς Kock τοσουδί Dobr: 

17 τόδε δ᾽ Schw: τὸ δ᾽ A τόδ᾽ C 
ϑηρίον AC: corr. Wakef 21 fort. οὐ διὰ τοῦϑ᾽ Oy 34 προ- 
σϑήσοι ποδ. ἃ προσϑείς σοι ποταπῶν C: corr. Toup 
26 αἰγινεον À: corr. C 

95 ἄν Α 

1 

92 

9| 
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κέρματ᾽ ἀποδοῦναι, προσαπέδωκεν ᾿Δττικά. 
κατ᾽ ἀμφότερα δὲ τὴν καταλλαγὴν ἔχει. 

Ξε oe Πορφύρᾳ (1 470 K): 

( μὲν ποιηταὶ (φησὶ) λῆρός εἰσιν" οὐδὲ ἕν 
di γὰρ εὑρίσκουσιν. ἀλλὰ μεταφέρει 
ἕκαστος αὐτῶν ταῦτ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω. 

τῶν δ᾽ ἰχϑυοπωλῶν φιλοσοφώτερον γένος 

5 οὐκ ἔστιν οὐδὲν οὐδὲ μᾶλλον ἀνόσιον. 
ἐπεὶ γὰρ αὐτοῖς οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἐξουσία 
ῥαίνειν, ἀπείρηται δὲ τοῦτο τῷ νόμῳ. 
εἷς τις θεοῖσιν ἐχϑρὸς ἄνϑφωπος πάνυ 
ξηραινομένους ὡς εἶδε τοὺς (yos, μάχην 

10 ἐποΐησ᾽ ἐν αὐτοῖς ἐξεπίτηδες εὖ πάνυ. 

ἦσαν δὲ πληγαί, καιρίαν δ᾽ εἰληφέναι 

- δόξας καταπίπτει καὶ λιποψυχεῖν δοκῶν 

ἔχειτο μετὰ τῶν ἰχϑύων. βοᾷ δέ τις 
ὕδωρ «ὕδωρ.» ὃ δ᾽ εὐθὺς ἐξάρας πρόχουν 

15 τῶν ὁμοτέχνων τις τοῦ μὲν ἀκαρῆ παντελῶς 
χατέχει. κατὰ δὲ τῶν ἰχϑύων ἁπαξάπαν. 
εἴποις γ᾽ ἂν αὐτοὺς ἀρτίως ἡλωκέναι. 

7. ὅτι δὲ καὶ νεκροὺς πωλοῦσι τοὺς ἰχϑῦς καὶ 

σεσηπότας ἐπισημαίνεται ὁ ᾿ἀντιφάνης ἐν Μοιχοῖς 
διὰ τούτων (1 τθ K) 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν ϑηρίον τῶν ἰχϑύων 
ἀτυχέστερον. τὸ μὴ γὰρ ἀποχρῆν ἀποϑανεῖν 
αὐτοῖς ἁλοῦσιν, εἶτα κατεδηδεσμένοις 

1 fort. τότ᾽ ἀπέδωκεν ἀττικάς À: corr. O. Mueller ὁ ταῦτ᾽ 
€: ταῦτ᾽ Α 11 ξιτ᾽ εἰσ A: corr. Herm 12 ἴδε A: corr. C 
13 ἐποίησεν AC: corr. Schw AT ὕδωρ add. lac ἐξαράξας C 
19 κατέχεε A: corr. K ἅπαξ ἐπάνω Δ0: corr. Cas 20 y C: τ 
25 τὸ γὰρ μὴ ἃ τῷ γὰρ μὴ C: τῷ μὴ γὰρ Erfurdt 
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εὐϑὺς ταφῆναι, παραδοϑέντες ἄϑλιοι 
ὅ τοῖς ἰχϑυοπώλαις τοῖς κακῶς ἀπολουμένοις 

σήπονϑ᾽. ξἕωλοι κείμενον δύ᾽ ἡμέρας ᾿ 
ἢ τρεῖς. μόλις δ᾽ ἐάν ποτ᾽ ὠνητὴν τυφλὸν 
λάβωσ᾽΄. ἔδωκαν τῶν νεκρῶν ἀναίρεσιν 5 
τούτῳ" κομίσας δ᾽ ἐξέβαλεν ... οἴκαδε. 

10 τὴν πεῖραν ἐν τῇ ῥινὶ τῆς ὀδμῆς λαβών. 
ἐν δὲ Φιλοϑηβαίῳ φησίν (1 1017 K)' 

οὐ δεινόν ἐστι, προσφάτους μὲν ἂν τύχῃ 
πωλῶν τις ἰχϑῦς, συνογαγόντα τὰς ὀφρῦς 10} 
τοῦτον σχυϑρωπάζοντά 0' ἡμῖν προσλαλεῖν, 
ἐὰν σαπροὺς χομιδῇ δέ, παίζειν καὶ γελᾶν ; 

5 τοὐναντίον γὰρ πᾶν ἔδει τούτους ποιεῖν" 

τὸν μὲν γελᾶν, τὸν δ᾽ ἕτερον οἰμώζειν μακρά. 
ὅτι δὲ χαὶ παμπόλλου πιπράσκουσιν ΄άλεξις ἐν Πυ- 1 

λαίαις φησίν (1 880 Κ)" 

226 νὴ τὴν ᾿4ϑηνᾶν. ἀλλ᾿ ἐγὼ τεθαύμακα 
τοὺς ἰχϑυοπώλας, πῶς ποτ᾽ οὐχὶ πλούσιοι 
ἅπαμτές εἰσι λαμβάνοντες βασιλικοὺς 
φόρους" (B. φόρους» μόνον ; οὐχὶ δεκατεύουσι γὰρ 2 

5 τὰς οὐσίας ἐν ταῖς πόλεσι καϑήμενοι. 
ὅλας δ᾽ ἀφαιροῦνται καϑ' ἑκάστην ἡμέραν ; 

8. x&v τῷ “έβητι δέ φησιν ὃ αὐτὸς ποιητής (I1 342 K) 
οὐ γέγονε κρείττων νομοϑέτης τοῦ πλουσίου 

"MOLOUOVÜGU:; cocos το Ἐν ὅς παρ tee 2 
ees νιον τίϑησι γὰρ νυνὶ νόμον, 
τῶν ἰχϑυοπωλῶν ὅστις ἂν πωλῶν τινι 

b  ἐχϑὺν ὑποτιμήσας ἀποδῶτ᾽ ἐλάττονος 

1 ἄϑλιοι Herw 4 ἂν AC 6 ἀτάφους suppl.Kock 10 συν- 
ἄγοντα AC: corr. Grot. 12 δὲ κομιδὴν AC: corr. Schw 20 suppl. 
Cob 251acunam indicat Di 27 rwvi Pors: τὸν A om. C, fort. τενὰ 
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[- 
ἧς εἶπε τιμῆς, εἰς τὸ δεσμωτήριον 

?q* 2 y - e $^ 
εὐϑυς ἀἁπαγεσϑαι τοῦτον. ἵνα δεδωκότες 

τῆς ἀξίας ἀγαπῶσιν ἢ τῆς ἑσπέρας 
σαπροὺς ἅπαντας ἀποφέρωσιν οἴκαδε. 

I5 10 χἀνταῦϑα καὶ γραῦς καὶ γέρων καὶ παιδίον 

πεμφϑεὶς ἅπαντες ἀγοράσουσι κατὰ τρόπον. 
καὶ προελϑὼν δέ φησιν" 

2 , M , , LEM € 
ov γέγονε μετὰ Σολωῶνα κρείττων οὐδὲ εἷς 
2 , , , 2 x Ἁ 

“Δριστονίκου νομοϑεέτης" τὰ τ ἄλλα γὰρ 

0 X vevouotérqxs πολλὰ καὶ παντοῖα δὴ c 
νυνί τε καινὸν εἰσφέρει νόμον τινὰ 

ὅ χρυσοῦν, τὸ μὴ πωλεῖν καϑημένους ἔτι 
τοὺς ἰχϑυοπώλας, διὰ τέλους δ᾽ ἑστηκότας" 

εἶτ᾽ εἰς νέωτά φησι γράψειν κρεμαμένους, 
5 καὶ θᾶττον ἀποπέμψουσι τοὺς Ovovuévovg 

ἀπὸ μηχανῆς πωλοῦντες ὥσπερ οἱ ϑεοί. 
9. ἐμφανίζει δ᾽ αὐτῶν καὶ τὸ σκαιόν, ἔτι δὲ (r0) 

μισάνϑρωπον ᾿Δἀντιφάνης ἐν Μισοπονήρῳ πρὸς τοὺς 
ἐν τῷ βίῳ κακίστους τὴν σύγκρισιν αὐτῶν ποιούμενος 

20 διὰ τούτων (1 τὸ Κ)᾽ d 

tiv οὐ σοφοὶ δῆτ᾽ εἰσὶν οἵ Σκύϑαι σφόδρα, 
o? γενομένοισιν εὐθέως τοῖς παιδίοις 

διδόασιν ἵππων καὶ βοῶν πίνειν γάλα; 
B. οὐ μὰ Ζία τιτϑὰς εἰσάγουσι βασκάνους 

ὅ 5 καὶ παιδαγωγοὺς αὖϑις, ὧν μεῖζον {κακὸν 

2 δεδοικότες AC: corr. Κα 8 εἶτ᾽ εἰς ἑσπέραν CO 4 ἅπαντες 
AC: corr. Grot 6 πεμφϑεὶς corruptum 7 vix eiusdem 
fabulae 10 δή Grot: δέ A 12 ἔτι καϑημένους AC: corr. 
Iac 15 ἀποπέμπουσι À: corr. C 17 {τὸν K — 28 0ie- 
διδόασιν AC: corr. Grot — 24 οὐ Herm: οὐχὶ A personarum 
notas usque add. K 20 μείζω À: corr. et suppl. Wilam 
(similiter Grot) 
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οὐκ ἂν γένοιτο. .4. ust» ys μαίας νὴ Za: 
αὗται δ᾽ ὑπερβάλλουσι. Β. μετά γε νὴ Zia 
τοὺς μητραγυρτοῦντάς γε᾽ πολὺ γὰρ αὖ γένος 
μιαρώτατον τοῦτ᾽ ἐστίν. Α. εἰ μὴ νὴ Za 

10 τοὺς ἰχϑυοπώλας τις βούλεταί λέγειν 5 

.... B. μετά γε τοὺς τραπεζίτας" ἔϑνος 
τούτου γὰρ οὐδέν ἐστιν ἐξωλέστερον. 

10. οὐκ ἀπιϑάνως δὲ καὶ Ζίφιλος ἐν ᾿Εμπόρῳ 
περὶ τοῦ παμπόλλου πιπράσκεσθαι τοὺς ἰχϑῦς λέγει 
ὧδε (IL551 K) "10 

οὐ πώποτ᾽ ἰχϑῦς οἶδα τιμιωτέρους 
ἰδών. Πόσειδον, εἰ δεκάτην ἐλάμβανες 
αὐτῶν ἀπὸ τῆς τιμῆς ἑκάστης ἡμέρας, | 
πολὺ τῶν ϑεῶν ἂν ἦσϑα πλουσιώτατος. | 

5 ὅμως δὲ τούτων εἴ us προσγελάσειξ τις. 15 

ἐδίδουν στενάξας ὑπόσον αἰτήσειέ με. 
γόγγρον uiv, ὥσπερ ὁ Πρίαμος τὸν Ἕκτορα, 
ὅσον εἵλκυσεν τοσοῦτο καταϑεὶς ἐπριάμην. 

᾿Ἄλεξις δ᾽ ἐν ᾿Ελληνίδι (Π 821 K)* 

-1 

ἀεὶ δὲ καὶ ξῶντ᾽ ἐστὶ καὶ τεϑνηκότα 2 
3 €- , , 3 e P , 

τὰν τῇ ϑαλάττῃ πολεμί ἡμῖν ϑηρία. 

ἂν ἀνατραπῇ γὰρ πλοῖον, εἶϑ'. ὡς γίνεται, 
ληφϑῇ νέων τις, καταπεπώκασ᾽ εὐϑέως. 

3 , 3 3 Ἁ » e ' - ec , 

αὐτοί T ém«v ληφϑῶσιν ὑπὸ τῶν αλιξῶν, 

τεϑνεῶτες ἐπιτρίβουσι τοὺς ὠνουμένους. 28 

τῆς οὐσίας γάρ εἰσιν ἡμῶν ὥνιοι, 
ὁ πριάμενός τε πτωχὸς εὐθὺς ἀποτρέχει. 

8 μητραρπατωντασγυργοῦντάσγε A: corr. Schw γε et αὖ 
vix sana 5. 6 v. (x9. vis λέγειν ̓ “«μιαρωτάτους) βούλοιτο K 
8 ἐμπορίωι À: corr. Cas 12. 13 αὐτῶν ἐλάμβανες AC: corr. Grot 
14 πλουσιώτερος AC: corr. Mein 15 μὲ Grot: «μὴ Α uo, C 
21 τὰν lac: ἐν AC 23 ναίων A: corr. C 26 ἡμῖν Kock 
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ἐξ ὀνόματος δ᾽ ἰχϑυοπώλου μνημονεύει Eoua(ov Aiyv- 
πτίου Ἄρχιππος ἐν ᾿Ιχϑύσιν οὕτως (1684 K) 

“Αἰγύπτιος μιαρώτατος τῶν ἰχϑύων κάπηλος 
"Eouatog, ὃς βίᾳ δέρων ῥίνας γαλεούς vs πωλεῖ 

5 καὶ τοὺς λάβρακας ἐντερεύων, ὡς λέγουσιν ἡμῖν. 
καὶ ἄλεξις δ᾽ ἐν ᾿Επικλήρῳ Μικίωνος ἰχϑυοπώλου 
τινος μνημονεύει (II 822 K). 

11. εἰκότως οὖν καὶ οἵ ἁλιεῖς ἐπὶ τῇ τέχνῃ μέγα 
φρονοῦσι μᾶλλον ἢ οἵ ἄριστοι τῶν vise τς παρά- 

Ὁ ye γοῦν τινα τούτων ᾿ἀναξανδρίδης ἐν Ὀδυσσεῖ 

περὶ τῆς ἁλιευτικῆς ἘΕΧΡῊΒ τάδε λέγοντα (1 146 K)* 

τῶν ζωγράφων μὲν ἡ καλὴ χειρουργία 
ἐν τοῖς πίναξιν κρεμαμένη ϑαυμάξεται" 

αὕτη δὲ σεμνῶς ἐκ λοπάδος ἁρπάξεται 

ἢ ἀπὸ τοῦ ταγήνου τ᾽ εὐϑέως “ἀφανίζεται. 
5 ἐπὶ τίνα δ᾽ ἄλλην CTUM ὦ χφηστὲ σύ, 

τὰ στόματα τῶν νεωτέρων κατακάετ᾽ ἢ 
ὠϑισμός ἐστι δακτύλων τοιουτοσί 
ἢ πνιγμός, ἂν μὴ ταχὺ δύνηται καταπιεῖν, 

m ἀλλ᾽ οὐ μόνη γὰρ τὰς συνουσίας ποιεῖ 
10 εὔοψος ἀγορά; τίς δὲ συνδειπνεῖ βροτῶν 

φρυχτοὺς καταλαβὼν ἢ κορακίνους ὠνίους 

ἢ μαινίδ᾽ ; ὡραῖον δὲ μειρακύλλιον 
| ποίαις ἐπῳδαῖς ἢ λόγοις ἁλίσκεται 

^5 τίσιν, φράσον γάρ, ἄν τις ἀφέλῃ τὴν τέχνην 
10 {τὴν τῶν ἀλιέων; ἥδε γὰρ δαμάξεται 

2 ἐν ἱππεῦσιν À: corr. VII 311e ὅ τοὺς om. ἃ hoc loco 
ἐντέρων Α ἢ. 1. 14 αὐτὴ AC: corr. Schw 16 δ᾽ οὐ 
Erfurdt; fort. μᾶλλον δὴ c. 17. 18 κατακάεται ἠϑισμός Α: 
corr. € 18 τοιούτων Α τοιοῦτος C: corr. Dobr 19 ἐὰν AC 
20 μονονηγὰρ Δ: corr. Cas 28 ἢ μηδὲν A: corr. Cas 25 ἐὰν A 
26 τὴν add. Pors 

b 
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ἑφϑοῖς προσώποις ἰχϑύων χειρουμένη., 

ἄγουσ᾽ ὑπ᾽ αὐτὰ σώματ᾽ ἀρίστου πύλας. 
ἀσύμβολον κλένειν τ΄ ἀναγκάζει φύσιν. 

12. πρὸς δὲ τοὺς περιέργως ὀψωνοῦντας τάδε φη- 
civ ἴάλεξις ἐν ᾿Επικλήρῳ (1 8322 K)' 5 

ὅστις ἀγοράζει πτωχὸς ὧν ὕψον πολὺ 
e ἀπορούμενός τε τἄλλα πρὸς τοῦτ᾽ εὐπορεῖ, 

τῆς νυκτὸς οὗτος τοὺς ἀπαντῶντας ποεῖ 

γυμνοὺς ἅπαντας. εἶτ᾽ ἐπάν τις ἐκδυϑῇ. 
τηρεῖν ἕωϑεν εὐθὺς ἐν τοῖς ἰχϑύσιν᾽" 1 
ὃν ἂν δ᾽ ἴδῃ πρῶτον πένητα καὶ νέον 
παρὰ Μικίωνος ἐγχέλεις ὠνούμενον, 

οι 

ἀπάγειν λαβόμενον εἰς τὸ δεσμωτήριον. 
, 5 , 9 , ^ , * , ^ 

Δέφιλος δ᾽ ἐν Εμπόρῳ καὶ νόμον εἰναί φησι παρὰ 
, M »" 7 

} 

Κορινϑίοις τινὰ τοιοῦτον (II ὅ49 K)* 1 

νόμιμον τοῦτ᾽ ἐστί, βέλτιστ᾽. ἐνθάδε 
Κορινϑίοισιν, ἄν τιν᾽ ὀψωνοῦντ᾽ ἀεὶ 

f λαμπρῶς ὁρῶμεν, τοῦτον ἀνακρίνειν πόϑεν 
ξῇ καὶ ví ποιῶν: κἂν μὲν οὐσίαν ἔχῃ: 

5 ἧς αἱ πρόσοδοι λύουσι τἀναλώματα, 2 
— 3 , - M à , ἐᾶν ἀπολαύειν τοῦτον ἤδη τὸν fov: 
ἐὰν δ᾽ ὑπὲρ τὴν οὐσίαν δαπανῶν τύχη, 
ἀπεῖπον αὐτῷ τοῦτο μὴ ποιεῖν ἔτι. 
ὃς ἂν δὲ μὴ πίϑητ᾽, ἐπέβαλον ξημίαν. 

10 ἐὰν δὲ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἔχων ξῇ πολυτελῶς, 
» , , 3 «f ς , 

τῷ δημίῳ παρέδωκαν cvrov. B. Ἡράλλεις. 
2 , N - M - 

228 A. ovx ἐνδέχεται γὰρ Gv ἄνευ κακοῦ τινος 

τϑ 

92 ὑπ᾽ αὐτὰς σῶμ᾽ ἀπ’ ἀρίστου σ. conieci, sed non sufficiunt 
9 γυμνούς, ἀναγκάξει τ΄ ἐπᾶν K, nam ἅπαντας vitiosum 11 ἂν 
ó'Di:ó'àv A 17 Κορινϑίοις i ἵν᾽ ἐάν AC: corr. Cas 21 ἤδη 
τοῦτον AC: corr. Cas, νὴ Ζίία v. Hemst 24 ἐπέβαλλον A: corr. C 
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τοῦτον, συνιεῖς. ἀλλ᾽ ἀναγκαίως ἔχει 
ἢ λωποδυτεῖν τὰς νύκτας ἢ τοιχωρυχεῖν 
ἢ τῶν ποιούντων ταῦτα κοινωνεῖν τισιν 

ἢ συκοφαντεῖν κατ᾽ ἀγορὰν ἢ μαρτυρεῖν 
ψευδῆ. τὸ τοιοῦτον ἐκκαϑαίρομεν γένος. 
B. ὀρϑῶς ys νὴ A. ἀλλὰ δὴ τί τοῦτ᾽ ἐμοί; 
A. ὁρῶμεν ὀψωνοῦνϑ᾽ ἑκάστης ἡμέρας 
οὐχὶ μετρίως. βέλτιστέ, σ΄. ἀλλ᾽ ὑπερηφάνως. 
οὐκ ἔστιν ἰχϑυηρὸν ὑπὸ σοῦ μεταλαβεῖν, 
συνῆχας ἡμῶν εἰς τὰ λάχανα τὴν πόλιν, 
περὶ τῶν σελίνων μαχόμεϑ'. ὥσπερ ᾿Ισϑμίοις. 
λαγώς Tig εἰσελήλυϑ᾽" εὐθὺς ἥρπακας. 
πέρδικα δ᾽ ἢ κίχλην γε νὴ 4 οὐκζ(έτι» 
ἔστιν δι ὑμᾶς οὐδὲ πετομένην ἰδεῖν. 
τὸν ξενικὸν οἶνον ἐπιτετίμηκας πολύ. 

τὸ δὲ ἔϑος τοῦτο καὶ ᾿4ϑήνησιν εἶναι ἀξιοῖ Σώφιλος 

ἐν ᾿ἀνδροκλεῖ (ib.445) ὀψονόμους ἀξιῶν αἵρεῖσϑαι ὑπὸ 

τῆς βουλῆς δύ᾽ ἢ καὶ τρεῖς. “υγκεὺς δ᾽ ὃ Σάμιος 
καὶ τέχνην ὀψωνητικὴν συνέργαψε πρός τινα δυσώνην. 
διδάσχων αὐτὸν τίνα δεῖ λέγοντα πρὸς τοὺς ἀνδρο- 
φόνους ἰχϑυοπώλας λυσιτελῶς. ἔτι δὲ ἀλύπως ὠνεῖσϑαι 
& βούλεται. 

19. ἐκ τούτων πάλιν τῶν λεχϑέντων τὰς ἀκάνϑας 

ἀναλεξάμενος Οὐλπιανὸς et ἔχομεν᾽, ἔφη, ᾿ δεῖξαι ἀρ- 
γυροῖς σκεύεσιν ἐν τοῖς δείπνοις χρωμένους τοὺς ἀρ- 

᾿ χαίους καὶ εἰ ὃ πίναξ ᾿Ελληνικὸν ὄνομα. Ὁμήρου 
γὰρ εἰπόντος ἐν Ὀδυσσείᾳ (π 49)" 

τοῖσιν δ᾽ αὖ πίνακας κρειῶν παρέϑηκε συβώτης, 

᾿ἀφιστοφάνης ὃ Βυξάντιος (p.31N) νεώτερόν φησιν 

Ε1.9 ἰχϑυδάριον Mein 10 συνῆκας A: corr. Schw τὶ ἡμῶν 
(1. e. ἡμῶν corr. ex τιμῶν) Α: corr. Mus 13 ἔτι add. Mus 

1 ec 
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* ^ g05q , , M E 9 - 

εἶναι τὸ ἐπὶ πινάκων παρατιϑέναι τὰ ὄψα. ἀγνοῶν 
“ 2 p c e , 
OTrL κάν ἄλλοις εἴρηχεν ὁ ποιητῆς (o 1417) 

δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέϑηκεν ἀείρας. VUS uj 

o M M , , o: , 2 , rer 

ζητῶ δὲ καὶ εἰ δούλων πλῆϑὸς τινὲς ἐκέχτηντο OO67:0 

καὶ ot νῦν καὶ εἰ τὸ τήγανον εἴρηται καὶ μὴ μόνως 5 
, , * τάγηνον. ἵνα μὴ πάντα πίνωμεν ἢ καὶ ἐσθέωμεν ὥσπερ 

^ * 

οἱ διὰ τὴν γαστέρα παράσιτοι ὀνομαζόμενοι [ἢ] κόλακες: 
Vt TER ' 2 / BOOTE * 

8 14. πρὸς ον Αἰμιλιανὸς ἀπεχρίνατο᾽ πίνακα μὲν 

ἔχεις τὸ σχεῦος ὠνομασμένον καὶ παρὰ Μεταγένει 
- - / : ΄ SUME 

TQ κωμικῷ ἐν Θουριοπέρσαις᾽ τήγανον δὲ, à βέλτιστε, τι 
ἐς: , , er SET 

εἴρηκεν ἐν μὲν “ήροις Φερεκράτης οὕτως (1118 K) 

ἀπὸ τηγάνου τ᾽ ἔφασκεν ἀφύας φαγεῖν. 
καὶ ἐν Πέρσαις ὃ αὐτός (1182 K) 

ἐπὶ τηγάνοις καϑίσανϑ'᾽ ὑφάπτειν τοῦ φλέω. 
f Φιλωνέδης δ᾽ ἐν Κοϑόρνοις (1255 K)* 

ὑποδέχεσθαι καὶ βατίσι καὶ τηγάνοις. 
καὶ πάλιν" 

ὀσφρομένην τῶν τηγάνων. 
Εὔβουλος δ᾽ ἐν Ὀρϑάννῃ (1.191, 1 K) 

ῥιπὶς δ᾽ ἐγείρει φύλακας Ἡφαίστου κύνας 
ϑερμῇ παροξύνουσα τηγάνου πνοῇ. 

EY , 
καὶ παλιν" 

πᾶσα δ᾽ εὔμορφος γυνὴ 
ρῶσα φοιτᾷ τηγάνῳ τε συντρυφᾷ. 

229 καὶ ἐν Τιτᾶσι (1208 K)' 
Qo, 

προσγελῶσα τε 
λοπὰς παφλάζει βαρβάρῳ λαλήματι" 

5 μόνος À, μόνον C: μόνως ς- 6 ἔνα Κ: καὶ A 1 ἢ del. 
Wilam 11 μενδηροις À: corr. Cas 12 ἔφασκεν | ἀφύας 
Mein 1 φλέως À: corr. Mein. 19 ὀρϑάχνη A. 21 ϑέρμη — 
πνοή À: recte C, cf. III 108b — 25 ἐν Τίτϑαις Mein 
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πηδῶσι δ᾽ ἰχϑῦς ἐν μέσοισι τηγάνοις. 
τοῦ ὃὲ ῥήματος μέμνηται Φρύνιχος ἐν Τραγῳδοῖς 
(1384 K)* 

ἡδὺ δ᾽ ἀποτηγανίζειν ἄνευ συμβολῶν. 
5 καὶ Φερεκράτης ἐν Μυρμηκανϑρώποις φησί (1181 K) 

σὺ δ᾽ ἀποτηγανίζεις. 

Ἡγήσανδρος δ᾽ ὁ Ζελφὸς (FHGIV 420) Συρακοσίους 
φησὶ τὴν μὲν λοπάδα τήγανον καλεῖν, τὸ δὲ τήγανον 
ξηροτήγανον᾽ διο χαὶ Θεοδωρέδαν φάναι ἔν τινι 

0 ποιηματίῳ" 

τήγανον εὖ ἥψησεν ἐν ὀψητῆρι κολύμβῳ. 
τὴν λοπάδα τήγανον προσαγορεύων. χωρὶς δὲ τοῦ τ 
στοιχείου "Iovsg ἤγανον λέγουσιν, ὡς ἀνακρέων 
(ἔν. 36 B): ἱχεῖρά τ ἐν ἠγάνῳ βαλεῖν. 15. εἰς ἐπίστασιν 

5 δέ ue ἄγει, καλὲ Οὐλπιανέ, περὶ τῆς τῶν ἀργυρωμάτων 
χρήσεως τὸ ὑπὸ ᾿Δ4λέξιδος ἐν Φυγάδι εἰρημένον 
{Π|391:}" 

ὅπου γάρ ἐστιν ὃ κέραμος μισϑώσιμος 
ὃ τοῖς μαγείροις. 

Ὁ μέχρι γὰρ τῶν Μακεδονικῶν χρόνων κεραμέοις 
σκεύεσιν οἱ δειπνοῦντες διηκονοῦντο. ὥς φησιν ὃ 
ἐμὸς Τόβας (FHG III 472). μεταβαλόντων δ᾽ ἐπὶ τὸ πολυ- 
τελέστερον Ρωμαίων τὴν δίαιταν κατὰ μίμησιν ἐκδιαιτη- 
ϑεῖσα Κλεοπάτρα ἡ τὴν Αἰγύπτου καταλύσασα βασι- 

ὅ λείαν τοὔνομα οὐ δυναμένη ἀλλάξαι ἀργυροῦν καὶ 
» 3 , , p) AN , , ? 2 , 

χρυσοῦν ἀπεκάλει κέραμον αὐτὸ κέραμά v ἀπεδίδοτο 

τὰ ἀποφόρητα τοῖς δειπνοῦσι" καὶ τοῦτ᾽ ἦν τὸ πολυ- 

8 καλεῖ A: corr. C 10 ποιήματι. ὧν À: corr. Schw 
11 τηγάνων A: corr. Wilam 18 κερασμός A: cf. IV 164 f. 
92 μεταβαλλόντων À: corr. C 26 fort. κεραμᾶ τ᾽ ἐπεδίδου 
τοιαῦτα ἀποφ. 
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τελέστατον᾽ tio τε τὸν Pocixóv εὐανϑέστατον ὄντα | 
d χέραμον πέντε μνᾶς ἡμερησίας ἀνήλισκεν ἡ Κλεοπά- |. 

τρα. Πτολεμαῖος δ᾽ ὃ βασιλεὺς ἐν ὀγδόῳ ὑπο- | 
μνημάτων (Ὁ. 1851 περὶ Μασσανάσσου τὸν λόγον 
ποιούμενος τοῦ Λιβύων βασιλέως φησὶ τάδε" “δεῖπνα 5 
ῬΡωμαικῶς ἦν κατεσκευασμένα. κεράμῳ παντὶ χορη- 
γούμενα ἀργυρῷ᾽ τὰς ὃδὲ τῶν δευτέρων τραπέξας 
ἐκόσμει τοῖς ᾿Ιταλικοῖς ἐθισμοῖς τὰ δὲ κανίσκια ἦν 

ἅπαντα χρυσᾶ. γεγονότα πρὸς τὰ πλεκόμενα ταῖς 
σχοίνοις᾽ μουσικοῖς δὲ ἐχρῆτο ᾿Ελληνικοῖς: 16. ᾽2ρι- 

e στοφάνης δὲ ὁ κωμῳδιοποιός, ὅν φησιν Ἡλιό- 
δωρος 0 AOqvotog ἐν τοῖς περὶ ἀκροπόλεως (Ὁ. ΤΥ 425) 

--- πεντεκαίδεκα δ᾽ ἐστὶ ταῦτα βιβλία — Ναυχρατίτην 

εἶναι γένος, ἐν τῷ Πλούτῳ τῷ δράματι κατὰ τὴν τοῦ 
ὁμωνύμου ϑεοῦ ἐπιφάνειαν τοὺς ἰχϑυηρούς φησι πί- 
νακας ἀργυροῦς ἀναφανῆναι καϑάπερ x«l τὰ ἄλλα 
ἅπαντα, λέγων ὡδί (v.812)' 

ὀξὶς δὲ πᾶσα καὶ λοπάδιον καὶ χύτρα 
χαλκῆ γέγονε" τοὺς δὲ πινακίσκους τοὺς σαπρούς 

f τοὺς ἰχϑυηροὺς ἀργυροῦς πάρεσϑ'᾽ ὁρᾶν. 
0 δ᾽ ízvóg γέγον᾽ (φἡμῖν» ἐξαπίνης ἐλεφάντινος. 

Πλάτων δ᾽ ἐν Πρέσβεσι (1 688 K) 

χατέλαβον ᾿Επικράτης τε καὶ Φορμίδσιος 
παρὰ τοῦ βασιλέως πλεῖστα δωροδοκχήματα. 

ὀξύβαφα χρυσᾶ καὶ πινακίσκους ἀργυροῦς. 
230 Σ  ώφρων δ᾽ ἐν γυναικείοις μίμοις φησί (fr.19Bo)* τῶν δὲ 

χαλκωμάτων καὶ τῶν ἀργυρωμάτων ἐμάρμαιρε ἃ οἰκία: 

7 τὰ δὲ τῶν δευτέρων τραπεζῶν ἐκεκόσμητο ἼταΔ. K 10 δὲ 
Wilam: τε ἃ 21 ὁ δεῖπνος α ἡμῖν add. Arist. 23 xaT 
ἔλαβον Mein φόρμισος A: corr. Schw 21 ἐγάργαιρξε schol. 
Arist. Ach. 8 & οἰκία Di: δοκιὰα A 
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17. Φιλιππίδης δ᾽ ἐν "Agyvoíov ἀφανισμῷ ὡς qoo- 
TUX0D μέμνηται τοῦ τοιούτου καὶ σπανίου, ζηλουμένου 
δὲ ὑπό τινων νεοπλούτων μετοίκων (IV 469 M) 
| 3 ᾽ P E] , , , ^ e 

ἀλλ΄ ἔλεος ἐμπέπτωκε τίς MOL τῶν ολῶν, 

ὅταν ἀπορουμένους μὲν ἀνθρώπους ἴδω 
2 , , 2 21:253 3 - ἐλευϑέρους, μαστιγίας δ᾽ ἀπ᾽ ἀργυροῦ 
πίνακος ἄγοντος μνᾶν τάριχος ἐνίοτε 

5 δυεῖν ὀβολῶν ἔσϑοντας ἢ τριωβόλου 
καὶ χάππαριν χαλκῶν τριῶν ἐν τρυβλίῳ 

ἄγοντι πεντήκοντα δραχμὰς ἀργυρῷ. 
πρότερον δὲ φιάλην qv ἀνακειμένην ἰδεῖν 
ἐργῶδες ἀμέλει. Β. τοῦτο μὲν καὶ νῦν ἔτι" 
κ᾿ ' 2 Ὁ 3 ^ er e 10 ἄν γὰρ ἀναϑῇ τις, εὐϑὺς ἕτερος ἥρπασεν. 

“4λεξις δ᾽ ἐν ᾿Ιππίσκῳ νεανίσκον παράγων ἐρῶντα καὶ 

ἐπιδεικνύμενον τὸν πλοῦτον τῇ ἐρωμένῃ ταῦτα ποιεῖ 

λέγοντα (11 297 K) 

τοῖς παισί τ᾽ εἶπα (δύο γὰρ ἦγον οἴκοϑεν) 
τἀχπώματ᾽ εἰς τὸ φανερὸν ἐκνενιτρωμένα 
ϑεῖναι" κύαϑος δ᾽ ἦν ἀργυροῦς, [τἀχπώματα)] 
ἦγεν δύο δραχμάς, κυμβίον δὲ τέτταρας. 

5 ψυχτηρίδιον (δὲ δέχ᾽ ὀβολούς, Φιλιππίδου 
λεπτότερον. — 

ἀλλὰ ταῦϑ᾽ ὅλως 

πρὸς ἀλαζονείαν οὐ κακῶς νενοημέν᾽ ἣν. 
5 SY 2 , , ς , , 

οἷδα δὲ xc&yo τινα πολίτην ἡμέτερον πτωχαλαζονα., 

ὃς δραχμῆς ἔχων τὰ πάντα ἀργυρώματα ἐβόα καλῶν 

4 μοί τις C 6 ἀπ᾽ Herw: im AC 8 δυοῖν C ὀβο- 
λοῖν Di 9. 10 τριῶν ἐν ἀργυρῷ ἄγ. πεντ. τρυβλίῳ δραχμάς 

oeper 17 πᾶσι À: corr. XI 502f 19 eiecto interpreta- 
mento conieci «οὗτος μὲν οὖν | ἦγεν 20 τέτταρας ἴσως 
ἑτέρας A: δύ᾽ ἑτέρας Κ΄. 21 δὲ add. Schw 25 οἶδα τινα, 
φησὶν Ἄλεξις, πολίτην ἡμέτερον C: videntur Alexidis verba inesse 

ATHENAEUS II. 92 
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τὸν οἰκέτην ἕνα ὄντα xal μόνον. ὀνόμασι δὲ χρώμενον 
ψαμμακοσίοις παῖ Στρομβιχίδη. μὴ τῶν χειμερινῶν 

ἀργυρωμάτων ἡμῖν παραϑῇς. ἀλλὰ τῶν ϑερινῶν. 
τοιοῦτός ἐστι καὶ O0 παρὰ Νικοστράτῳ ἐν τῷ ἐπι- 
γραφομένῳ δράματι Βασιλεῖς. ἀλαξὼν δ᾽ ἐστὶ στρα- 
τιώτης, περὶ οὗ λέγει (Π 222 Κ)᾽ 

λοιπή τις ὀξίς ἐστι καὶ ψυκτήριον,. 
τῆς εὐπαρύφου λεπτότερον. 

ἐξήλαυνον γάρ τινὲς τὸν ἄργυρον καὶ τότε εἰς ὑμένος 
ἰδέαν. 18. xal ἀντιφάνης δὲ ἐν Πημνίαις φησί (II τὸ K) 

παρετέϑη τρίπους 

πλακοῦντα χρηστόν, ὦ πολυτίμητοι ϑεοί, 

ἔχων ἐν ἀργυρῷ τε τρυβλίῳ μέλι. 
καὶ Σώπατρος δ᾽ ὁ παρῳδὸς ἐν ᾿Ορέστῃ᾽ 

σαπρὸν σίλουρον ἀργυροῦς πίναξ ἔχων. 

ἐν δὲ τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι Φακῇ φησιν" 
ἀλλ᾽ ἀμφὶ δείπνοις ὀξίδ᾽ ἀργυρᾶν ἔχει 
δοακοντομίμοις ὀργάνων τορεύμασιν, 

οἵαν ποτ᾽ ἔσχε καὶ Θίβρων ὁ Ταντάλου 

μαλακὸν ταλάντοις ἐχταλαντωϑεὶς ἀνήρ. | 
Θεόπομπος δ᾽ ὃ Χῖος ἐν ταῖς πρὸς AAé&avógov 

συμβουλαῖς (FHGI325) περὶ Θεοχρίτου τοῦ πολίτου 
M , , , " e» 3 , M 

τὸν λόγον ποιούμενός guow: “ἐξ &gyvooucrov δὲ 

καὶ χρυσῶν πίνει καὶ τοῖς σκεύεσιν χρῆται τοῖς 
» , e 

ἐπὶ τῆς τραπέξης ἑτέροις τοιούτοις, ὁ πρότερον οὐχῇ 
er e 3 , , 2 , 2 3 2 Wl 

ὁπῶς ἐξ ἀργυρωματῶν [ovx] ἔχων πίνειν ἀλλ΄ οὐδὲ 
- 2 3455. , ' , 31997 - 9 

χαλκῶν, ἀλλ᾽ ἐκ κεραμέων καὶ τούτων ἐνίοτε κολοβῶν. 

Δίφιλος δ᾽ ἐν Ζωγράφῳ (1 δδδ K) 

2 στρομβιχίδης A: corr. C 10 λήμναις À: corr. Dalee 
18 velut ἠρμένην 20 μαλακὸς et ἐκτανταλωϑεὶς C 26 ovx 
del. Cob 23 καὶ τοῦτο À: corr. C 
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ἄριστον ἐπεχόρευσεν ἐκλελεγμένον,. 

εἴ τι νέον ἢ ποϑεινόν᾽ ὀστρέων γένη 231 
παντοδαπά. λοπάδων παρατεταγμένη φαλαγξ, 

ὀπτῶν ἐπῆγε σωρὸς ἀπὸ τοῦ τηγάνου, 
τριμμάτια τούτοις ἐν ϑυΐαις ἀργυραῖς. 

Φιλήμων Ἰατρῷ (1 481 K) 

καὶ γυλιόν τιν᾽ ἀργυρωμάτων. 
| Μένανδρος 'E«vróv τιμωρουμένῳ (IV 111 M) 

λουτρόν, ϑεραπαίνας, ... ἀργυρώματα. 
| χαὶ ἐν Ὑμνίδι (IV 210 M) 

ἀλλὰ τἀργυρώματα 
ἥκω λαβεῖν βουλόμενος. 

| 4vcíag δ᾽ ἐν τῷ περὶ τοῦ χρυσοῦ τρίποδος, εἰ γνήσιος b 

| 0 Aóyog (ἕν. 148 Tur) ἀργυρώματά τὲ ἢ χρυσώματα 
| ἔτι ἦν διδόναι. οἱ δ᾽ ἑλληνίζοντες λέγειν δεῖν φασιν 

ἀργυροῦν κόσμον καὶ χρυσοῦν κόσμον. 
19. τοσαῦτα εἰπόντος τοῦ 4ἰμιλιανοῦ ὃ Ποντια- 

νὸς ἔφη σπάνιος γὰρ ὄντως ἦν τὸ παλαιὸν παρὰ 
τοῖς “Ἕλλησιν ὁ μὲν χρυσὸς καὶ πάνυ. ὁ δὲ ἄργυρος 

ὀλίγος ἦν ὃ ἐν τοῖς μετάλλοις. διὸ καὶ Φίλιππον τὸν 
| τοῦ μεγάλου βασιλέως ᾿Δ4λεξάνδρου πατέρα φησὶν 
| Zotoug ὃ Σάμιος (FHGILA70) φιάλιον χρυσοῦν κεκτη- 

μένον ἀεὶ τοῦτ᾽ ἔχειν κείμενον ὑπὸ τὸ προσκεφά- ς 
λαιον. χαὶ τὴν ᾿ἀτρέως δὲ χρυσῆν ἄρνα, περὶ ἣν 

γεγόνασιν ἡλίου τε ἐκλείψεις καὶ βασιλειῶν μεταβολαὶ 
ἔτι τε τῆς τραγῳδίας ἡ πολλή, φιάλην ἀργυρᾶν φησι 
γεγονέναι Ἡρόδωρος ὁ Ἡρακλεώτης (FHG Τ| 41) 
ἔχουσαν ἐν μέσῳ ἄρνα χρυσῆν. ᾿ἀναξιμένης δ᾽ ὃ 
“αμψακηνὸς ἐν ταῖς πρώταις ἐπιγραφομέναις ἱστορίαις 

7 γύλιον Cas: γυλιαν A 9 στρώματ᾽ suppl Mein 
| 25 βασιλέων A: corr. Wilam 

9k 
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(f.I M) τὸν ᾿Εριφύλης ὅρμον διαβόητον γενέσθαι 
διὰ τὸ σπάνιον εἶναι τότε {τὸ χρυσίον παρὰ τοῖς 
"EAAwGwv καὶ γὰρ ἀργυροῦν ποτήριον qv ἰδεῖν τότε 

, 1 EY E - CUN , , 
παράδοξον. μετὰ δὲ τὴν Ζελφῶν ὑπὸ Φωκέων κατα- 

d ληψιν πάντα τὰ τοιαῦτα δαψίλειαν εἴληφεν. éx πο- 

c 

τηρίων δὲ χαλκῶν ἔπινον ot σφόδρα δοχοῦντες πλου- 

τεῖν χαὶ τὰς ϑήκας τούτων ὠνόμαζον χαλκοϑήκας. 
Ἡρόδοτός τέ φησι (1 151) τοὺς Αἰγυπτίων ἱερεῖς 
χαλκοῖς ποτηρίοις πίνειν, τοῖς τὲ βασιλεῦσιν αὐτῶν 

ϑυύουσί ποτε κοινῇ οὐχ εὑρεϑῆναι πᾶσι δοϑῆναι φιάλας 
ἀργυρᾶς: ἹΡαμμήτιχον γοῦν νεώτερον ὄντα τῶν ἄλλων 
βασιλέων χαλκῇ φιάλῃ σπεῖσαι τῶν ἄλλων ἀργυραῖς 
σπενδόντων. συληϑέντος δ᾽ οὖν τοῦ Πυϑικοῦ ἱεροῦ ὑπὸ 

τῶν Φωκικῶν τυράννων ἐπέλαμψε παρὰ τοῖς Ἕλλησιν 
ὁ χρυσός. εἰσεκώμασε δὲ καὶ ὃ ἄργυρος. ὕστερον δὲ 
τοῦ μεγίστου ᾿4λεξάνδρου τοὺς ἐκ τῆς ᾿4σίας ϑησαυ- 
ροὺς ἀνελομένον ὄντως ἀνέτειλεν ὃ χατὰ Πίνδαρον 
εὐρυσϑενὴς πλοῦτος (pyth. 1. 20. χαὶ τὰ ἐν Ζ1ελ- 
φοῖς δὲ ἀναθήματα τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ ὑπὸ 
πρώτου Γύγου τοῦ “υδῶν βασιλέως ἀνετέϑη" καὶ 
πρὸ τῆς τούτου βασιλείας ἀνάργυρος. ἔτι δὲ ἄχρυσος 
qv ὁ Πύϑιος, ὡς Φαινίας τέ φησιν ὃ ᾿Ερέσιος καὶ 
Θεόπομπος ἐν τῇ τεσσαρακοστῇ τῶν Φιλιππικῶν. ἧστο- 

οοῦσι γὰρ οὗτοι χοσμηϑῆναι τὸ Πυϑικὸν ἱερὸν ὑπό 
τε τοῦ Γύγου καὶ τοῦ μετὰ τοῦτον Κροίσου. μεϑ᾽ ovg 
ὑπό τε Γέλωνος καὶ Ἰέρωνος τῶν Σικελιωτῶν, τοῦ 

μὲν τρίποδα καὶ Νίκην χρυσοῦ πεποιημένα ἀναϑέντος 

xc" ovg χρόνους Ξέρξης ἐπεστράτευε τῇ Ελλάδι. τοῦ 
δ᾽ Ἱέρωνος τὰ ὅμοια. λέγει δ᾽ οὕτως ὁ Θεόπομπος 

2 τὸ add. Wilam 10 πᾶσι K: φησι A 13 δ᾽ οὖν K: 
yovv ἃ ov» C δὲ Eust. 868, 52 29 φανίας ἃ 



— 

5 21 

(ΦἫΘΙ 814): "jv γὰρ τὸ παλαιὸν τὸ ἱερὸν κεκοσμη- 
μένον χαλκοῖς ἀναϑήμασιν, οὐκ ἀνδριᾶσιν ἀλλὰ λέβησι 
καὶ τρίποσι χαλκοῦ πεποιημένοις. Δακεδαιμόνιοι οὖν 
χρυσῶσαι βουλόμενοι τὸ πρόσωπον τοῦ ἐν ᾿“μύκλαις 3282 

, ᾿Απόλλωνος καὶ οὐχ εὑρίσκοντες ἐν τῇ Ελλάδι χρυσίον 
πέμψαντες [εἰς ϑεοῦ]!] ἐπηρώτων τὸν ϑεὸν παρ᾽ οὗ 
χρυσίον πρίαιντο. ὃ δ᾽ αὐτοῖς ἀνεῖλεν παρὰ Κροίσου 
τοῦ Πυδοῦ πορευϑέντας ὠνεῖσθαι [παρ᾿ ἐχείνου]. καὶ 
οὗ πορευϑέντες παρὰ Κροίσου ὠνήσαντο. Ἰέρων δ᾽ ὃ 
Συρακόσιος βουλόμενος ἀναϑεῖναι τῷ ϑεῷ τὸν τρί- 

ποδα καὶ τὴν Νίκην ἐξ ἀπέφϑου χρυσοῦ ἐπὶ πολὺν b 
χρόνον ἀπορῶν χρυσίου ὕστερον ἔπεμψε τοὺς ἀναζη- 
τήσοντας εἰς τὴν ᾿Ελλάδα᾽ οἵτινες μόλις ποτ᾽ εἰς Κό- 

ρινϑον ἀφικόμενοι καὶ ἐξιχνεύσαντες εὗρον παρ᾽ 
᾿Αρχιτέλει τῷ Κορινϑίῳ, ὃς πολλῷ χρόνῳ συνωνού- 
μενος κατὰ μικρὸν ϑησαυροὺς εἶχεν οὐκ ὀλίγους. 
ἀπέδοτο γοῦν τοῖς παρὰ τοῦ ᾿Ιέρωνος ὅσον ἠβούλοντο 
καὶ μετὰ ταῦτα πληρώσας καὶ τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα ὅσον 
ἠδύνατο χωρῆσαι ἐπέδωκεν αὐτοῖς. ἀνθ᾽ ὧν Ἱέρων 
πλοῖον σίτου καὶ ἄλλα πολλὰ δῶρα ἔπεμψεν ἐκ Σικε- 
λίας. 21. ἱστορεῖ τὰ αὐτὰ καὶ Φαινέας ἐν τῷ περὶ o 
τῶν ἐν Σικελίᾳ τυράννων (FHGII 297), ὡς χαλκῶν ὄντων 

τῶν παλαιῶν ἀναϑημάτων καὶ τριπόδων καὶ λεβήτων 
καὶ ἐγχειριδίων, ὧν ἐφ᾽ ἑνὸς καὶ ἐπιγεγράφϑαι φησίν" 

ϑάησαί μ᾽ ἐτεὸν γὰρ ἐν Ἰλίου εὐρέι πύργῳ 
ἦν, ὅτε καλλικόμῳ μαρνάμεϑ᾽ ἀμφ᾽ Ἑλένῃ" 

καί μ᾽ ᾿ἀντηνορίδης ἐφόρει κρείων “Ἑλικάων" 
νῦν δέ us “ητοΐδου ϑεῖον ἔχει δάπεδον. 

1 sqq. oratio hiatibus frequens epitomatoris culpa 8 uiv 
οὖν K 6 [εἰς $09] Mein 8 [παρ᾽ ἐκείνου] K et om. C 
17 ὅσον Cas: ὃν AC 21 φανίας A 
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ἃ ἐπὶ δὲ τρίποδος. ὃς ἦν εἷς τῶν ἐπὶ Πατρόκλῳ ἄϑλων 
τεϑέντων᾽ 

χάλκεός εἰμι τρίπους, Πυϑοῖ δ᾽ ἀνάκειμαι ἄγαλμα" 
καί μ᾽ ἐπὶ Πατρόκλῳ ϑῆκεν πόδας ὠκὺς ᾿Δχιλλεύς" 

Τυδείδης δ᾽ ἀνέϑηκε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης, 
pe ἵπποισι παρὰ πλατὺν Ἑλλήσποντον. 
22, Ἔφορος δὲ ἢ Δημόφιλος ὃ víóg αὐτοῦ ἐν 

e τῇ τριακοστῇ τῶν ἱστοριῶν (EHG I?75) περὶ τοῦ ἐν 

ΖΙελφοῖς ἱεροῦ λέγων φησίν" “Ὀνόμαρχος δὲ καὶ Φάυλλος 
καὶ Φάλαικος οὐ μόνον ἅπαντα τὰ τοῦ ϑεοῦ ἐξεκόμι- 
σαν, ἀλλὰ τὸ τελευταῖον αἵ γυναῖκες αὐτῶν τόν τὲ 
τῆς ᾿Εριφύλης κόσμον ἔλαβον. ὃν ᾿Ζλκμαίων εἰς Ζελφοὺς 
ἀνέϑηκε κελεύσαντος τοῦ ϑεοῦ, καὶ τὸν τῆς ᾿Ελένης 

oguov Μενελάου ἀναϑέντος. ἑκατέρῳ γὰρ ὃ ϑεὸς 
ἔχρησεν. ᾿Δλχμαίωνι μὲν πυνϑανομένῳ πῶς ἂν τῆς 

μανίας ἀπαλλαγείη" 
τιμῆέν μ᾽ αἰτεῖς δῶρον μανίαν ἀποπαῦσαι" 

f καὶ σὺ φέρειν τιμῆεν ἐμοὶ γέρας, ᾧ ποτὲ μήτηρ 
᾿Δμφιάραον ἔκρυψ᾽ ὑπὸ γῆν αὐτοῖσι σὺν ἵπποις" 

Μενελάῳ δὲ πῶς ἂν τὸν ᾿4λέξανδρον τιμωρήσαιτο" 
πάγχρυσον φέρε κόσμον ἑλὼν ἀπὸ σῆς ἀλόχοιο 
δειρῆς. ὃν ποτε Κύπρις ἔδωχ᾽ Ἑλένῃ μέγα χάρμα" 
ὥς σοι ᾿᾽4λέξανδρος τίσιν ἐχϑίστην ἀποδώσει. 

οϑϑσυνέβη δὲ ταῖς γυναιξὶν ἔριν ἐμπεσεῖν περὶ τοῦ 
κόσμου τούτου ποτέρα πότερον λήψεται. καὶ δια- 
σε τον ἢ μὲν σκυϑρωπὴ οὖσα κατὰ τὸν βίον 
καὶ σεμνότητος πλήφης τὸν ᾿Εριφύλης ὅρμον, x δὲ 

ὥρα διαφέρουσα x«i μάχλος οὖσα τὸν τῆς Ἑλένης 

9 φαῦλος AC — 12 ὅρμον et 14 κόσμον Wilam [11 uer 
τις À: corr. C 26 σχυϑρωπὸς Wilam 



οι 

5 23 

ἔλαχε. καὶ αὕτη uiv ἐρασϑεῖσα νεανίσκου τινὸς Ἤπει- 
, € » , 

ρώτου συνεξεδήμησεν, x δὲ τῷ ἀνδρὶ ϑάνατον ἐβού- 
λευσεν.᾽ἢ 

28. Πλάτων δὲ ὁ ϑεῖος xal “υκοῦργος ὁ “άκων 
οὐδ᾽ εἴων ἐνεπιδημεῖν ταῖς ἰδίαις πολιτείαις οὔτε τῶν 
ἄλλων πολυτελῶν οὐδέν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸν ἄργυρον οὐδὲ 
τὸν χρυσόν, τῶν μεταλλευομένων τὸν σίδηρον καὶ τὸν 

M 2 ^ ΄ 2 " 14 2 , € 

χαλκὸν ἀρκεῖν νομίζοντες. ἐκεῖνα δ᾽ ἐχβάλλοντες ὡς 

λυμαινόμενα τὰς ὑγιαινούσας τῶν πόλεων. Ζήνων 
δὲ ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς πάντα τὰ ἄλλα πλὴν τοῦ νομίμως 
αὐτοῖς καὶ καλῶς χρῆσϑαι νομίσας ἀδιάφορα τὴν μὲν 
αἵρεσιν αὐτῶν καὶ φυγὴν ἀπειπών. τὴν χρῆσιν δὲ τῶν 

Ld A » , “« ΄ 

λιτῶν καὶ περιττῶν προηγουμένως ποιεῖσϑαι προστάσ- 
e , - A Us , ' ^ H , 

σῶν, ὁπῶς ἀδεῆ xci ἀϑαύμαστον πρὸς τἄλλα τὴν διά- 

ἅὅεσιν τῆς ψυχῆς ἔχοντες οὗ ἄνϑρωποι ὅσα μήτε καλά 
ἐστι μήτε αἰσχρὰ τοῖς μὲν κατὰ φύσιν ὡς ἐπὶ πολὺ 

» - E] 5 , M er A , 

χρῶνται, τῶν δ᾽ ἐναντίων μηδὲν oAog δεδοικότες λόγῳ 
^ ' , , 2 , ? M Ἁ e , 

καὶ μὴ φόβῳ τούτων ἀπέχωνται. οὐδὲν γὰρ ἡ φύσις 
b , € 3 2 , 

ἐκβέβληκεν ἐκ τοῦ κόσμου τῶν εἰρημένων, ἀλλ᾽ ἐποί- 
, 3 € , 

ησεν ὑπογείους αὐτῶν φλέβας πολύπονον καὶ χαλεπὴν 

ἐχούσας ἐργασίαν, ὅπως oí περὶ ταῦτα σπουδάξοντες 
, , , M » ^ 3 n , 

ὀδυνώμενοι μετίωσι τὴν κτῆσιν. καὶ οὐχ of μεταλλεύ- 
, 2 ' ^ [d Mj , , 

οντὲς μόνον ἄλλα καὶ oí τὰ μεταλλευϑέντα συναγεί- 

ροντὲς μυρίοις μόχϑοις ϑηρεύωσι τὴν περίβλεπτον 

ταύτην πολυχτησίαν. δείγματος μὲν οὖν χάριν .... 
ἐπείπερ ἐπιπόλαιον αὐτῶν ἐστι τὸ γένος, εἴ γ᾽ ἐν ταῖς 
ἐσχατιαῖς τῆς οἰκουμένης καὶ ποτάμια τὰ τυχόντα ψήγ- 
ματα χρυσοῖ καταφέρει καὶ ταῦτα γυναῖκες καὶ ἄνδρες 

1 ἔλαχε Wilam (ἔλαβε olim K): εἴληφε C om. A 84 : , 8 de- 
xsiv C et lemma Α: ἀρκεῖσϑαι A 12 αἵρεσιν K: ἀρχὴν Α 
13 προηγορευμένως A: corr. Cas 25 lacunam ind. Cas 

b 

d 
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ἀσϑενεῖς τὰ σώματα σὺν ταῖς ἄμμοις ὑποψήχοντες 
διιστῶσι καὶ πλύναντες ἄγουσιν ἐπὶ τὴν χώνην. ὡς παρὰ 
τοῖς Ελουητίοις φησὶν ὁ ἐμὸς Ποσειδώνιος (FHGTI273) 

καὶ ἄλλοις τισὶ τῶν Κελτῶν. καὶ τά τε πάλαι μὲν 
Ριπαῖα καλούμενα Ogg, εἶθ᾽ ὕστερον Ὄλβια προσαγο- 

e ρευϑέντα, νῦν δὲ Az (ἔστι δὲ τῆς Γαλατίας) αὐτο- 
μάτως ὕλης ἐμπρησϑείσης ἀργύρῳ διερρύη. τὸ μέντοι 
γε πολὺ τούτου βαϑείαις καὶ κακοπαϑέσι μεταλλείαις 

εὑρίσκεται κατὰ τὸν Φαληρέα ΖΙημήτριον ἐλπιζούσης 
τῆς πλεονεξίας ἀνάξειν ἐκ τῶν μυχῶν τῆς γῆς αὐτὸν 

τὸν Πλούτωνα. χαριεντιζόμενος γοῦν φησιν ὅτι 'πολ- 
λάκις καταναλώσαντες τὰ φανερὰ τῶν ἀδήλων ἕνεκα 

ἃ μὲν ἔμελλον οὐκ ἔλαβον, ἃ δ᾽ εἶχον ἀπέβαλον ὥσπερ 
αἰνίγματος τρόπον (Hom.ep.16) ἀτυχοῦντες. 24. ΔἼακε- 

δαιμόνιοι δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐθῶν κωλυόμενοι εἰσφέρειν 
Í εἰς τὴν Σπάρτην, ὡς ὁ αὐτὸς ἱστορεῖ Ποσειδώνιος 

(. 5.), χαὶ χτᾶσϑαι ἄργυρον καὶ χρυσὸν ἐχτῶντο μὲν 
οὐδὲν ἧττον. παρακατετίϑεντο δὲ τοῖς ὁμόροις 'Ag- 
κάσιν᾽ εἶτα πολεμίους αὐτοὺς ἔσχον ἀντὶ φίλων, 
ὕπως ἀνυπεύϑυνον τὸ ἄπιστον διὰ τὴν ἔχϑραν 
γένηται. τῷ μὲν οὖν ἐν Δελφοῖς ᾿Απόλλωνι τὸν 
πρότερον ἐν τῇ “ακεδαίμονι χρυσὸν καὶ ἄργυρον ἵστο- 
ροῦσιν ἀνατεθῆναι. δημοσίᾳ δὲ εἰς τὴν πόλιν 4Ἅύ- 
σανδοον εἰσαγαγόντα πολλῶν κακῶν αἴτιον γενέσϑαι. 

οϑαΓύλιππον γοῦν τὸν Συραχοσίους ἐλευϑερώσαντα ἀπο- : 
θανεῖν ἀποκαρτερήσαντα λόγος. καταγνωσϑέντα ὑπὸ 
τῶν ἐφόρων ὡς νοσφισάμενον ἐκ τοῦ “υσανδρείου 

1 ὑποψύχοντες Α: corr. C 8 ἐπουητίοις À: corr. Schw 
4 velut κατά τε τὰ πάλαι... (m γῆν διερρύη, cf. Strab. 3 
p.147 8 κακοπάϑοις ÀA: corr. Cob  Posidonii fragmentum per- 
tinet usque ad p. 234c 27 ὡς add. C λυσανδρίου À: corr. C 
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, » ^ , , -" M 

χρήματος. τοῦ δὲ ἀνατιϑεμένου ϑεῷ καὶ Gvyyogov- 
, , , 2 

μένου δήμου καϑάπερ κοσμήματος καὶ κτήματος οὐ 
ῥάδιον qv τὸν ϑνητὸν ὀλίγωρον γενέσϑαι. 25. τῶν 
δὲ Γαλατῶν οἱ Σχορδίσται καλούμενοι χρυσὸν μὲν οὐκ 

, , , ^ c » , ^ ^ 3 

εἰσάγουσιν εἰς τὴν αὑτῶν χώραν. λῃζόμενοι δὲ τὴν ἀλλο- 

τρίαν καὶ ἀδικοῦντες (τὸν ἄργυρον» οὐ παραλείπουσι. 
^ 2 2 “Ὁ 2? v / m à , 

τὸ δ΄ ἔϑνος αὐτῶν ἔστι μὲν λείψανον τῶν μετὰ Boévvov 

στρατευσαμένων ἐπὶ τὸ ΖΙελφικὸν μαντεῖον Γαλατῶν, 

Βαϑάναττος δέ τις ἡγεμὼν αὐτοὺς διῴκισεν ἐπὶ τοὺς 
A Nu»). , D. cx cx b M δον 3 

περὶ τὸν Ἴστρον τόπους .... ἀφ᾽ ἧς καὶ τὴν οδὸν δὲ 

ἧς ἐνόστησαν Βαϑαναττίαν καλοῦσι καὶ τοὺς ἀπογόνους 

τοὺς ἐκείνου Βαϑανάττους ἔτι καὶ νῦν προσαγορεύουσιν. 
3 ΄ M e 'N ' A 3 , , 

ἀφωσιώκασι δὲ οὗτοι τὸν χρυσὸν καὶ ovx εἰσφέρουσιν 
εἰς τὰς πατρίδας, δι᾿ ὃν πολλὰ καὶ δεινὰ ἔπαϑον᾽ 

ἀργύρῳ δὲ χρῶνται καὶ τούτου χάριν πολλὰ καὶ δεινὰ 

ποιοῦσιν. καίτοι γε ἐχρῆν οὐχὶ τὸ γένος τοῦ συλη- 

ϑέντος, ἀλλὰ τὴν ἱεροσυλήσασαν ἀσέβειαν ἐξορίσαι" 
Y ? 

εἰ δὲ μηδὲ τὸν ἄργυρον εἰσέφερον εἰς τὴν χώραν, ἢ 
? , 

περὶ τὸν χαλκὸν ἂν xal σίδηρον éxAquu£Aovv ἢ εἰ μηδὲ 

ταῦτ᾽ ἦν παρ᾽ αὐτοῖς, περὶ τῶν βρωτῶν καὶ ποτῶν καὶ 
» A 3 ΄ ς - μ᾿ , 5 

τῶν ἄλλων ἀναγκαίων ὁπλομανοῦντες ἂν διετέλουν. 

20. τοσαῦτα καὶ vov Ποντιανοῦ εἰπόντος --- ἐφι- 
λοτιμήσαντο γὰρ οἷ πολλοὶ τὰς τοῦ Οὐλπιανοῦ ἀπολύ- 
σασϑαι προτάθεις᾽ ὧν τὰς ὑπολειπομένας διελόμενοι ὃ 

M , EL Ξ ΘῈ Ν M - , P4 

uiv Πλούταρχος ἔφη ἱτὸ δὲ τοῦ παρασίτου ὄνομα 
, ^ τ M ADS e , , € c 

πάλαι uiv qv σεμνὸν καὶ ἱερόν. Πολέμων yovv (ὁ 
y , ^ , 352.2 ^ ; , 

εἶτε Σάμιος ἡ Σικυώνιος εἴτ 49qvatog ὀνομαζόμενος 

4 κορδισταὶ AC: cf. Strab. p. 296 et Steph. B. s. v. 2xoo- 
δίσκοι 6 τὸν ἄργυρον add. Wilam * βρεννους A: corr. C 
9 βαδηγαβα᾿ (hoc om. C) ἀϑανάτιος δὲ AC: legebatur Βαϑά- 
veros 10 lacunam ind. K 12 βαϑανάτους AC 19 ἢ εἰ K: 
καὶ εἰ ἢ 0 20 ταύτην À τοῦτ᾽ ἦν C: corr. Schw 
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χαίρει, ὡς ὁ Μοψεάτης ᾿Ηρακλείδης λέγει καταριϑ- 
μούμενος αὐτὸν καὶ ἀπ᾿ ἄλλων πόλεων" ἐπεκαλεῖτο 
δὲ καὶ στηλοκόπας. ὡς Ηρόδικος 0 Κρατήτειος εἴρηκε) 
γράψας περὶ παρασίτων φησὶν οὕτως (ἔν. 18 Ῥτ)" τὸ 
τοῦ παρασίτου ὄνομα νῦν μὲν ἄδοξόν ἐστι, παρὰ 
δὲ τοῖς ἀρχαίοις εὑρίσκομεν τὸν παράσιτον ἱερόν τι 
χρῆμα καὶ τῷ συνϑοίνῳ παρόμοιον. ἐν Κυνοσάργει 

e μὲν οὖν ἐν τῷ ᾿Ηρακλείῳ στήλη τίς ἐστιν, ἐν T) ψή- 

φισμα μὲν ᾿4λκιβιάδου. γραμματεὺς δὲ Στέφανος Θουκυ- 

δίδου, λέγεται δ᾽ ἐν αὐτῷ περὶ τῆς προσηγορίας οὕτως" 

ἱτὰ δὲ ἐπιμήνια ϑυέτω ὁ ἱερεὺς μετὰ τῶν παρασίτων͵ 
οἱ δὲ παράσιτοι ἔστων ἐκ τῶν νόϑων καὶ τῶν τούτων 
παίδων κατὰ {τὰΣ πάτρια. ὃς δ᾽ ἂν μὴ ᾿ϑέλῃ παρα- 
σιτεῖν, εἰσαγέτω καὶ περὶ τούτων εἰς τὸ δικαστήριον. 
ἐν δὲ τοῖς κύρβεσι τοῖς περὶ τῶν 4ηλιαστῶν οὕτως 

f γέγραπται '"xcl τὼ κήρυκε ἐκ τοῦ γένους τῶν Κηρύ- 

χῶν τοῦ τῆς μυστηριώτιδος. τούτους Ó& παρασιτεῖν 

ἐν τῷ 4ηλίῳ ἐνιαυτόν. ἐν δὲ Παλληνίδι τοῖς ἀνα- 
ϑήμασιν ἐπιγέγραπται τάδε ᾿ἄρχοντες καὶ παράσιτοι 
ἀνέϑεσαν οἱ ἐπὶ Πυϑοδώρου ἄρχοντος στεφανωϑέντες 
χρυσῷ στεφάνῳ. ἐπὶ Ζιφίλης ἱερείας παράσιτοι ᾿Επί- 

λυκος ... στράτου Γαργήττιος, Περικλῆς Περικλείτου 

Πιτϑεύς. Χαρῖνος Δημοχάρους Γαργήττιος. κἀν τοῖς 
τοῦ βασιλέως δὲ νόμοις γέγραπται" 'ϑύειν τῷ ᾿4πόλ- 
λωνι τοὺς "Ayagvéov παρασίτους. Κλέαρχος δ᾽ ὃ 
Σολεύς. εἷς δ᾽ οὗτος τῶν ᾿“ριστοτέλους ἐστὶ μαϑητῶν, 

ἐν τῷ πρώτῳ τῶν βίων τάδε γράφει (FHG ΤΙ 808)" 

8 of μὲν οὖν A: corr. Mus. 10 τ᾽ ἐν A: οοὐγύς 12 ἔστων 
Meier: ἕνα τῶν ἃ 13 τὰ add. Cas 14 εἰσαγέτω ὃ ἱερεὺς 
τοῦτον Wilam 18 Παλληνίδος Preller 21 Ζιφίλης Meier: 
δὲ φυλῆς A ἐπὶ Πυκοστράτου A: "Exílivxog Heringa 8 ἀχαρ- 
ναίων ἃ 
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“ἔτι δὲ παράσιτον νῦν uiv τὸν ἕτοιμον, τότε δὲ vOv235 
εἰς τὸ συμβιοῦν κατειλεγμένον. ἐν γοῦν τοῖς παλαιοῖς 

νόμοις .... αἷ πλεῖσται τῶν πόλεων ἔτι καὶ τήμερον 

ταῖς ἐντιμοτάταις ἀρχαῖς συγκαταλέγουσι παρασίτους.᾽ 

Κλεέδημος δ᾽ ἐν τῇ ᾿Δ4τϑίδι φησί (FHG L361) "xol 
παράσιτοι δ᾽ ἡρέϑησαν τῷ Ἤρακλεῖ. καὶ Θεμίσων 
δ᾽ ἐν Παλληνίδι" ᾿ἐπιμελεῖσϑαι δὲ τὸν βασιλέα τὸν 
ἀεὶ βασιλεύοντα (xal τοὺς ἄρχονταςΣ καὶ τοὺς παρα- 
σίτου. oUg ἂν ἐκ τῶν δήμων προσαιρῶνται καὶ 

τοὺς γέροντας χαὶ τὰς γυναῖκας τὰς πρωτοπόσεις.ἢ 

91. ἔχεις δὲ κἀκ τούτων, καλέ μου Οὐλπιανέ, ξητεῖν 

τίνες αἱ πρωτοπόσεις γυναῖκες. ἀλλὰ μὴν (περὶ γὰρ 
τῶν παρασίτων ὃ λόγος) κἀν τῷ ᾿“νακείῳ ἐπί τινος 

στήλης γέγραπται" “τοῖν δὲ βοοῖν τοῖν ἡγεμόνοιν τοῖν 
ἐξαιρουμένοιν τὸ μὲν τρίτον μέρος εἰς τὸν ἀγῶνα, τὰ 
δὲ δύο μέρη τὸ μὲν ἕτερον τῷ ἱερεῖ, τὸ δὲ τοῖς παρα- 
σίτοις. Κράτης δ᾽ ἐν δευτέρῳ ᾿Δ4ττικῆς διαλέχτου 

φησί: “ 
πρᾶγμα, πρότερον δ᾽ ἐκαλοῦντο παράσιτοι ob ἐπὶ τὴν 
τοῦ ἱεροῦ σίτου ἐκλογὴν αἱρούμενοι καὶ ἦν ἀρχεῖόν 
τι παρασίτων. διὸ χαὶ ἐν τῷ τοῦ βασιλέως νόμῳ γε- 
γραπται ταυτί, ᾿ἐπιμελεῖσϑαι δὲ τὸν βασιλεύοντα τῶν 
τε ἀρχόντων ὅπως ἂν καϑιστῶνται καὶ τοὺς παρασί- 

EY ς , - 35,9. «37 , 
καὶ ὁ παράσιτος νῦν ἐπ᾽ ἄδοξον μετάκειται 

τους ἐκ τῶν δήμων αἱρῶνταν κατὰ τὰ γεγραμμένα. 
τοὺς δὲ παρασίτους ἐκ τῆς βουκολίας ἐχλέγειν ἐκ τοῦ 

, - ρ » rr [o , ^ , , 

μέρους τοῦ ἑαυτῶν ἕκαστον ἕχτέα χριϑῶν δαίνυσϑαί 
τὲ τοὺς ὄντας AOnvaíov ἐν τῷ ἱερῷ κατὰ τὰ πάτρια. 

2 κατηλαγμένον Α: corr. Ο 3lacunam ind. Καὶ 6. 7 ϑέσμιον 
δ᾽ ἐν Παλληνίδος Wilam 8. suppl. R. Schoell 9 προαιρῶνται À: 
corr Wilam 18 μετάκειται Wilam: uiv κεῖται αὶ 26 δαΐί- 
νυσϑαί τε προϑύσαντας τῇ Αἀϑηναίᾳ Wilam 
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M 227^ , , , Ν 3 C - 5 , ^ 

τὸν δ᾽ ἕχτεα παρέχειν εἰς τὰ ἀρχεῖα τῷ mxoAAQvL τοὺς 

"Ayagvéov παρασίτους ἀπὸ τῆς ἐχλογῆς τῶν κριϑῶν. 

ὅτι δὲ καὶ ἀρχεῖον ἣν αὐτῶν ἐν τῷ αὐτῷ νόμῳ τάδε 
γέγραπται" “εἰς τὴν ἐπισκευὴν τοῦ νεὼ [τοῦ ἀρχείου] 
καὶ τοῦ παρασιτίου x«i τῆς οἰκίας τῆς ἱερᾶς διδόναι τὸ 

ἀργύριον ὁπόσου ἂν o( τῶν ἱερῶν ἐπισκευασταὶ μισϑώ- 
σωσιν. ἐκ τούτου δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν ᾧ τὰς ἀπαρχὰς 
ἐτίϑεσαν τοῦ ἱεροῦ σίτου οἵ παράσιτοι τοῦτο παρασίτιον 

προσηγορεύετο. ταὐτὰ ἱστορεῖ καὶ Φιλόχορος ἐν τῇ 
ἐπιγραφομένῃ Τετραπόλει (6Ὶ 410) μνημονεύων τῶν 
καταλεγομένων τῷ Ἡρακλεῖ παρασίτων καὶ Δέοδωρος 

ὁ Σινωπεὺς κωμῳδιοποιὸς ἐν Επικλήρῳ. οὗ τὸ μαρτύριον 
ὀλίγον ὕστερον παραϑήσομαι (p.239b). ᾿Φριστοτέλης 
δ᾽ ἐν τῇ Μεϑωναίων πολιτείᾳ (fr.426 R) ᾿'παράσιτοι. 
φησί, ' τοῖς μὲν ἄρχουσι δύο καϑ᾽ ἕχαστον ἦσαν, τοῖς δὲ 
πολεμάρχοις εἷς" τεταγμένα δὲ ἐλάμβανον παρ᾽ ἄλλων 
τέ τινων καὶ τῶν ἁλιέων ὄψον. 28. τὸν δὲ νῦν λεγό- 
μενον παράσιτον Καρύστιος ὁ Περγαμηνὸς ἐν τῷ περὶ 

διδασκαλιῶν εὑρεϑῆναί φησιν ὑπὸ πρώτου ᾿Δ4λέξιδος, 

ἐκλαϑόμενος ὅτι ᾿Επίχαρμος ἐν ᾿Ελπίδι ἢ Πλούτῳ 
(p.225 L) παρὰ πότον αὐτὸν εἰσήγαγεν οὑτωσὶ λέγων" 

ἀλλ᾽ ἄλλος ἔστειχ᾽ ὧδε τοῦδε κατὰ πόδας, 
τὸν ῥαδίως λαψῇ τυ καιτοίνυν γαϑὴν 

εὔωνον ἀείσιτον. Β. ἀλλ᾽ ἔμπας ὅδε 
ἄμυστιν ὥσπερ κύλικα πίνει τὸν βίον. 

καὶ αὐτὸν ποιεῖ τὸν παράσιτον λέγοντα τοιάδε πρὸς 
τὸν πυνθανόμενον" 

1 fort. εἰς Θαργήλια 4 [τοῦ ἀρχείου) K coll. Poll. VI 35 
6 ἱερέων A: corr. Preller 22 00 forgy ὅδε A: ὅδ᾽ del. 
Mein, ἔστειχ᾽ Bergk, ὧδε Schw 923 óc δεινῶς A: ῥαδίως cens. 
ed. Schweigh κοινωνόν γά ϑὴν dubitans ipse Bergk 24 ἀεὶ 
σῖτον ἃ 26 δὲ αὐτὸν A: corr. Mein 

σι 
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συνδειπνέων τῷ λῶντι, καλέσαι δεῖ μόνον, 
καὶ τῷ γα μὴ λιῶντι, κωὐδὲν δεῖ καλεῖν" 
τηνεὶ δὲ χαρίης τ᾽ εἰμὶ καὶ ποιέω πολὺν 
γέλωτα καὶ τὸν ἱστιῶντ᾽ ἐπαινέω. 

5 x«i κά τις ἀντίον λίῃ τήνῳ λέγειν, 
, , , 22 5. 2 , 

τήνῳ κυδαζομαί vs x&z ὧν ἠχϑόμαν. 
Lid Ἁ , , , , M 

κῆπειτα πολλὰ καταφαγῶν, T0ÀÀ ἐμπιῶν 

ἄπειμι" λύχνον δ᾽ οὐχ ὁ παῖς μοι συμφέρει" 

ἕρπω δ᾽ ὀλισϑράζων vs καὶ κατὰ σκότος 
10 ἔρημος᾽ αἴ κα δ᾽ ἐντύχω τοῖς περιπόλοις, 

"o^ T 2 ' 2 , P" P ei 
tovO oiov ἄγαϑον émiAéyo τοῖς $eoig OTL 

, - 3 . - , 
ov λῶντι πλεῖον. ἀλλὰ μαστιγῶντί με. 
2 M , 3 er 2 , 

ἐπεὶ δὲ y εἴκω οἴκαδις καταφϑαρείς, 

ἄστρωτος sUÓc' καὶ τὰ μὲν πρῶτ᾽ οὐ κοῶ, 
16 ἃς χά μ᾽ ἄκρατος οἶνος ἀμφέπῃ φρένας. 

29. καὶ ἄλλα δὲ τοιαῦτα ἐπιλέγει 0 τοῦ ᾿Επιχάρμου 
παράσιτος. ὁ δὲ παρὰ τῷ ΖΦιφίλῳ τάδε φησίν (IL561 K)' 

ὅταν μὲ καλέσῃ πλούσιος δεῖπνον ποιῶν, 
οὐ κατανοῶ τὰ τρίγλυφ᾽ οὐδὲ τὰς στέγας. 
οὐδὲ δοκιμάξω τοὺς Κορινϑίους κάδους. 
ἀτενὲς δὲ τηρῶ τοῦ μαγείρου τὸν καπνόν. 

5 κἂν μὲν σφοδρὸς φερόμενος εἰς ὀρϑὸν τρέχῃ. 

1 συνδειπνέω Cas 2 τῶι γαμηλιῶντι To γα μκωυδὲεν δὲν 
καλεῖν Δ: τῶ γα μὴ λῶντι Petitus, λεῶντι Di, ung λῶντι Mein 
κοὐδὲν δεῖ Grot 3 τηνιδὲ A: corr. Schw χαριεστ᾽ À: corr. Bgk 
5 Aj A: corr. Wilam λέγει A: corr. ς. 6 καπωνηχϑομαν À: 
corr. Mein [10 ερμος A: corr. Cas (ἔραμος) et Ahrens (ἐρῆμος) 
sxXuÓsvrvyo A: corr. Mus 11 τουτοιον À: corr. Ahrens 
19 πλεῖον Ahr: παίων A 18 ἐπιδεχεικὼ A: corr. Schw (ἥκω) 
et Ahr (s£xo) οἴκαδ᾽ εἰς A: corr. ,Di καταφϑερεῖς ἈΠ ΘΟΕ: 
Heringa; κατ διφϑέρας Bgk 15 ἃς καμὼν ἄκρατος À: COrr. 
Toup; ἃς y' ἁμέων ἄκρατος [οἶνος] ἀμφ. qo. Bgk 20 τρια- 
γλυφουδὲ À: corr. C 23 σφοδρῶς C 

236 

C 
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γέγηϑα καὶ χαίρω τε καὶ πτερύσσομαι" 
^ EY , ' , 32 , - 

ἂν δὲ πλάγιος καὶ λεπτὸς, εὐϑέως νοῶ 
ri -— 1 A 2 7 9 ς ἘΣ, ιν ὁ γϑὲ 

OTL τοῦτό μοι τὸ δεῖπνον ἀλλ΄ οὐδ᾽ aiu ἔχει. 
- 3 t e? , , , , 

πρῶτος δ᾽ Ὅμηρος, Og τινές φασιν, εἰσήγαγε παρά- 
σιτον. τὸν Ποδὴν εἶναι λέγων φίλον εἰλαπιναστὴν τοῦ 5 

Ἕχτορος (P575) 

qv δέ τις ἐν Τρώεσσι Ποδῆς υἱὸς ᾿Ηετίωνος. 
D ΄ 5115 , : ΄ , DC 
ἀφνειός τ᾽ ἀγαϑός v& μάλιστα δέ μιν τίεν " Exvo)Q 
δήμου. ἐπεί οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής. 

τὸν γὰρ ἐν εἰλαπίνῃ φίλον εἴρηκεν τὸν ἐν τῷ δειπνεῖν. d 

διὸ καὶ ποιεῖ αὐτὸν ὑπὸ MeveAcov τιτρωσκόμενον κατὰ 
τὴν γαστέρα᾽ φησὶν δ᾽ ὁ Σκχήψιος Ζημήτριος (ἔτ. τά 
Gaede) ὡς καὶ Πάνδαρον διὰ τὸ ἐπιωρκηκέναι κατὰ τῆς 
γλώττης. τιτρώσκει δ᾽ αὐτὸν Σπαρτιάτης ἄνθϑοωπος 
τὴν αὐτάρκειαν ἐζηλωκώς. 1 

30. οἵ δ᾽ ἀρχαῖοι ποιηταὶ τοὺς παρασίτους κόλακας | 
, , 2 2 e ^ M » , ^ s 

&x«Aovv, ἀφ᾽ ὧν καὶ EvzoAug τῷ δράματι τὴν ἐπι- 

t 

γραφὴν ἐποιήσατο. τὸν χορὸν τῶν Κολάκων ποιήσας 
τάδε λέγοντα (1801 K)' 

ἀλλὰ δίαιταν ἣν ἔχουσ᾽ οἵ κόλακες πρὸς ὑμᾶς 
λέξομεν. ἀλλ᾽ ἀκούσαϑ'. ὡς ἐσμὲν ἅπαντα κομψοὶ 
᾿ rr - SY E 3 , , , 

ἄνδρες" OTOLGL πρῶτα μὲν παῖς ἀκολουϑὸς ἔστιν 

r2 

4 , 1 , * , ΦΊΛΟΝ , - 

ἀλλότριος τὰ πολλά, μικρὸν δέ τι καμὸς αὐτοῦ. 
, , , 

8 ἱματίω δέ μοι δυ᾽ ἐστὸν χαρίεντε τούτω, 
7 , 9-28 , "8 , 

oiv μεταλαμβανὼν ἀξὺ ϑάτερον é&eAcvvoO 
᾽ 3 , 2 » ᾽ 2 ' , ΞΡ 

εἰς ἀγοράν. ἐκεῖ Ó ἐπειδὰν κατίδω τιν ἄνδρα 

ἠλίϑιον, πλουτοῦντα Ó', εὐϑὺς περὶ τοῦτον εἰμί. 

ς 
. 

1 τε Dobr: v: ἃ om. C χαίρω τε καὶ γέγηϑα Dobr — 2 ἐὰν 
AC 7 πόδης À 21 ἅπαντες AC: corr. Herm. 22 ὕὅτοισι 
Pors: τοῖσι AC 23 κάμον A: corr. Bergk 24. 925. τούτω, 
oiv Pors: τούτοιν AC 26 τιν᾽ C: τι ovv À 
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» , , e 4 , - 2 , - 

xüv τι τύχῃ λέγων ὁ πλούταξ, πάνυ τοῦτ᾽ ἐπαινῶ 
10 καὶ καταπλήττομαι δοχῶν τοῖσι λόγοισι χαίρειν. 

εἶτ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἐρχύμεσϑ᾽ ἄλλυδις ἄλλος ἡμῶν 
μᾶξαν ἐπ’ ἀλλόφυλον. ov δεῖ χαρίεντα πολλὰ 

' , 3 3 , , ^5 , , 

5 τὸν κόλακ᾽ εὐϑέως λέγειν ἡ ᾿κφξρεται ϑυραζε. 

οἶδα δ᾽ ᾿Δκέστορ᾽ αὐτὸ τὸν στιγματίαν παϑόντα᾽ 251 
- iJ 33-98 91$ .9 , *7 ? 3 M e - , 

σχώμμα yog siz ἀδελγες. ev αὑτὸν ὁ παῖς ϑυραζε 

ἐξαγαγὼν ἔχοντα κλοιὸν παρέδωκεν Οἰνεῖ. 

51. τοῦ δὲ ὀνόματος τοῦ παρασίτου μνημονεύει 

10 ᾿ραρὼς ἐν "Pusvaío διὰ τούτων (1 318 K) 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως οὐκ εἶ παράσιτος. φίλτατε" 
ὁ δ᾽ Ἰσχόμαχος ὁδὶ τρέφων δὲ τυγχάνει. 

πολὺ Ó' ἐστὶ τὸ ὄνομα παρὰ τοῖς νεωτέροις. τὸ δὲ 
ῥῆμα παρὰ Πλάτωνι τῷ φιλοσόφῳ ἐν “άχητι (p. 119 cy 

15 φησὶ y&o' “καὶ ἡμῖν τὰ μειράκια παρασιτεῖ. παρα- b 

σίτων δ᾽ εἶναί φησι γένη δύο ἅλεξις ἐν Κυβερνήτῃ 
διὰ τούτων (1 888 K) 

δυ᾽ ἐστί, Ναυσίνικε, παρασίτων γένη, 

ἕν μὲν τὸ χοινὸν καὶ κεκωμῳδημένον, 

20 οἵ μέλανες ἡμεῖς. ϑάτερον ζητῶ γένος, 
5 σεμνοπαράσιτον ἐκ μέσου καλούμενον, 
4 σατράπας παρασίτους καὶ στρατηγοὺς ἐπιφανεῖς 

ὑποχρινόμενον εὖ τοῖς βίοις. ὀφρῦς ἔχον [c 

χιλιοταλάντους ἀνακυλῖόν v^ οὐσίας" 

25 vosig {σὺν τὸ γένος καὶ τὸ πρᾶγμα; N. καὶ μάλα. 

A. τούτων δ᾽ ἑκατέρου τῶν γενῶν ὁ μὲν τύπος 

8 ἐρχόμεϑ'᾽ A: corr. c ὅ εὐϑὺς A: corr. Grot. φέρεται 
À: corr. Bergk — 7 εἶπας ἔλεγες A: corr. ῬΟΙΒ 10 évusvouo A: 
corr. Cas 12 ὃ διατρέφων A: corr. Bothe 20 ξητῶ suspectum 
22.21 transpos. Dobr 21 ἐκ μέσου corruptum; requiro etiam 
τὸ σεμνοπ. 22 cero. ξαχρύσους Dobr 2428 ἔχοντα A: corr. 
Grot ^ 25 σὺ add. Reisg 

- 

i 
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10 τῆς ἐργασίας εἷς ἐστι. κολακείας ἀγών" 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν βίων δὲ τοὺς μὲν ἡ τύχη 
ἡμῶν μεγάλοις προσένειμε. τοὺς δ᾽ ἐλάττοσι" 

d εἶϑ᾽ οἱ uiv εὐποροῦμεν. o? δ᾽ ἀλύομεν. 
ἄρά γε διδάσκων, Ναυσίνικ᾽ ; N. οὐκ ἀστόχως. 
ἀλλ᾽ ἄν σ᾽ ἐπαινῶ μᾶλλον. αἰτήσεις μέ τι. 
92, χαραχτηρίζει δ᾽ ovx ἀρρύϑμως τὸὐνπαράσι τον 

ὁποῖός τίς ἐστι Τιμοκλῆς ἐν Ζρακοντίῳ οὕτως (IT454K)* 

ἔπειτ᾽ ἐγὼ παράσιτον ἐπιτρέψω τινὶ 
κακῶς λέγειν; ἥκιστά γ᾽ οὐδὲν ἔστι γὰρ 
ἐν τοῖς τοιούτοις χρησιμώτερον γένος. 

εἰ δ᾽ ἐστὶ {τὸ φιλέταιρον ἕν τι τῶν καλῶν. 
ἀνὴρ παράσιτος τοῦτο ποιεῖ διὰ τέλους. σι 

e ἐρᾷς. συνεραστὴς ἀπροφάσιστος γίγνεται. 
, , Α er ^ , 

πράσσεις TL, πράξει συμπαρὼν ὅ τι ἂν δέῃ. 

δίκαια ταὐτὰ τῷ τρέφοντι νενομικώς. 

ἐπαινέτης ϑαυμαστὸς οἷος τῶν φίλων. 
, ΄ ς » 10 χαίρουσι δείπνων ἡδοναῖς ἀσυμβόλοις" 

, ? AN. - ^ , rr ^ ^ 

τίς δ᾽ οὐχὶ ϑνητῶν; 15 τίς 5906 ἡ 960g 

ἀποδοκιμάζει τὴν τοιαύτην διατριβήν; 
er ^ δὲ z λλὰ ἣ » ὃ ? e , ἵνα μὴ δὲ πολλὰ μακρολογῶ δι᾽ ἡμέρας. 
τεχμήριόν τι παμμέγεϑες οἶμαί γ᾽ ἐρεῖν, 

f 15 ὁ τῶν παρασίτων ὡς τετίμηται βίος. 
γέρα γὰρ αὐτοῖς ταὐτὰ τοῖς τὠλύμπια 
νικῶσι δίδοται χρηστότητος εἵνεκα. 
σίτησις. οὗ γὰρ μὴ τίϑενται συμβολαί, 

πρυτανεῖα ταῦτα πάντα προσαγορεύεται. 

3 μεγάλαις À: corr. Mus ὅ &g' ἐκδιδάσκω Kock, fort. σ᾽ 
ἐδίδασκον, reliqua recte distinxit Dutheil 12 τὸ add. Cas 
21 ἵνα δὲ μὴ AC: corr. Grot 24 ταῦτα À: corr. C 27 προσ- 
eyoosvrto Mein 
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33. καὶ ᾿ντιφάνης δὲ ἐν Διδύμοις φησίν (I143 K): 
ὃ γὰρ παράσιτός ἐστιν, ἂν ὀρϑῶς σκοπῇς. 238 
κοινωνὸς ἀμφοῖν τῆς τύχης καὶ τοῦ βίου. 
οὐδεὶς παράσιτος εὔχετ᾽ ἀτυχεῖν τοὺς φίλους. 

5 τοὐναντίον δὲ πάντας εὐτυχεῖν ἀεί. 
ἐστὶν πολυτελὴς τῷ βίῳ Tig οὐ φϑονεῖ, 

5 μετέχειν δὲ τούτων εὔχετ᾽ αὐτῷ συμπαρών. 
κἀστὶν φίλος γενναῖος ἀσφαλής 9' ἅμα, 
οὐ μάχιμος. οὐ πάροξυς. οὐχὶ βάσκανος. 

Q ὀργὴν ἐνεγκεῖν ἀγαϑός" ἂν σκώπτῃς, γελᾷ" 
ἐρωτικός, γελοῖος, ἱλαρὸς τῷ τρόπῳ" b 

10 πάλιν στρατιώτης ἀγαϑὸς εἰς ὑπερβολήν, 
ἂν ἢ τὸ σιτάρκημα δεῖπνον εὐτρεπές. 

94. καὶ ᾿Δἀριστοφῶν δὲ ἐν Ιατρῷ φησι (1 21 K) 
ὅ βούλομαι δ᾽ αὐτῷ προειπεῖν οἷός εἰμι τοὺς τρόπους" 

ἄν τις ἑστιᾷ, πάρειμι πρῶτος, ὥστ᾽ ἤδη πάλαι 
.... ξωμὸς καλοῦμαι. δεῖ τιν᾽ ἄρασϑαι μέσον 
τῶν παροινούντων, παλαιστὴν νόμισον αὐταργείον c 

| αὐ ὁρᾶν. 
0 προσβαλεῖν πρὸς οἰκίαν δεῖ, κριός" ἀναβῆναί τι πρὸς 

5 κλιμόκιον... Καπανεύς" ὑπομένειν πληγὰς ἄκμων" 
κονδύλους πλάττειν δὲ Τελαμών" τοὺς καλοὺς πει- 

ρᾶν καπνός. 
* x&v Πυϑαγοριστῇ δέ φησι ([ 280 K) 
8 πρὸς μὲν τὸ πεινῆν ἐσϑίειν τε μηδὲ ἕν 

νόμιξ᾽ ὁρᾶν Τιϑύμαλλον ἢ Φιλιππίδην. 

2 0 γὰρ Wakef: ὅρα y&o AC — 10 γελᾶν Herw 18 σιτάρ- 
4nu« AC: corr. Cob 15 αὐτῷ corruptum 17 παρὰ νέων 
suppl. Grot, τοῖς νέοις Wilam 18 "4oysiov Grot, Avvoiov Iac 
90 προσβάδην A προσβαίνειν C: corr. Grot 20. 21 ἀνα- 

- βῆναι τέγος | κλιμακίῳ vel κλίμακι... 
d ATHENAEUS II. 3 
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d ὕδωρ δὲ πίνειν βάτραχος. ἀπολαῦσαι ϑύμων 
λαχάνων τε κάμπη, πρὸς τὸ μὴ λοῦσϑαι ῥύπος, 

5 ὑπαίϑριος χειμῶνα διάγειν κόψιχος. 
πνῖγος ὑπομεῖναι καὶ μεσημβρίας λαλεῖν 

τέττιξ. ἐλαίῳ μηδὲ χρέεσϑαι τὸ πᾶν 
κονιορτός, ἀνυπόδητος ὄρϑρου περιπατεῖν 
γέρανος, καϑεύδειν μηδὲ μικρὸν νυκτερίς. 

35. Ζντιφάνης δ᾽ ἐν Προγόνοις (1194 K) 

τὸν τρόπον μὲν οἶσθά μου 
e ὅτι τῦφος οὐκ ἔνεστιν. ἀλλὰ τοῖς φίλοις 

τοιοῦτός εἰμι δὴ τις τύπτεσϑαι μύδοος, 
τύπτειν κεραυνός, ἐχτυφλοῦν τιν᾽ ἀστραπή, 
φέρειν τιν᾽ ἄρας ἄνεμος. ἀποπνῖξαι βρόχος. 
ϑύρας μοχλεύειν σεισμὸς. εἰσπηδᾶν ἀκρίς. 
δειπνεῖν ἄκλητος μυῖα. μὴ ᾿ξελθϑεῖν φρέαρ, 
ἄγχειν. φονεύειν, μαρτυρεῖν, ὅσ᾽ ἂν μόνον 

Qt 

τύχῃ Tig εἰπών. ταῦτ᾽ ἀπροσκέπτως ποιεῖν 
10 ἅπαντα. x«l καλοῦσί μ᾽ οἱ νεώτεροι 

f διὰ ταῦτα πάντα σκηπτόν" ἀλλ᾽ οὐδὲν μέλει 
τῶν σχωμμάτων uor τῶν φίλων γὰρ ὧν φίλος 
ἔργοισι χρηστός. οὐ λόγοις ἔφυν μόνον. 

Ζέφιλος δ᾽ ἐν Παρασίτῳ μελλόντων γίνεσϑαι γάμων 
τὸν παράσιτον ποιεῖ λέγοντα τάδε (1661 K)* 

ἀγνοεῖς ἐν ταῖς ἀραῖς 
0 τι ἔστιν. εἴ τις μὴ φράσει᾽ ὀρϑῶς ὁδὸν 

239 ἢ πῦρ ἐναύσει᾽ ἢ διαφϑείρει᾽ ὕδωρ, 
δειπνιεῖν μέλλοντα κωλύσαι τινα. “Ξ 5 

5 μήτε χρῆσϑαι μήτε ὁρᾶν AC: χρέεσϑαι Wilam, reliqua 
corr. K 11 εἶμι C: εἰμὴ À;5 fort. eiue δεῖ τι τύπτεσϑαι 18 αἴραν-- 
τανειοὸς AC: corr. Lobeck 15 φρέαρ corruptum 17 ἀπρό- 
G4t7zr10g ànonymus 25 φρασειὴῆ Α φραση᾿ ἢ C: eorr, ῬΟΥΒ 
21 δειπνεῖν A: corr. Erfurdt κωλύσηι ἃ κωλύσει C: corr. Exf 
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Εὔβουλος δὲ ἐν Οἰδίποδι (1 189 K) 
ὁ πρῶτος εὑρὼν τἀλλότρια δειπνεῖν ἀνὴρ 
δημοτικὸς ἦν τις. ὡς ἔοικε, τοὺς τρύπους. 
er UM S -» » , 2 δὰ / 
ὅστις δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἢ φίλον τιν᾽ ἢ ξένον 
καλέσας ἔπειτα συμβολὰς ἐπράξατο. 

' , M 2 , 

5 φυγὰς γένοιτο μηδὲν οἴκοϑεν λαβῶν. 

36. “Ζιόδωρος δὲ 0 Σινωπεὺς ἐν ᾿Επικλήρῳ περὶ τοῦ 
παρασιτεῖν καὶ αὐτὸς οὐκ ἀγλαφύρως τάδε φησίν 
(II 420 K)' 

LO βούλομαι δεῖξαι σαφῶς 

ὡς σεμνόν ἐστι τοῦτο καὶ νενομισμένον 
^ - » e 2 M] ? P4 , 

καὶ τῶν ϑεῶν ευρημα᾽ τὰς δ᾽ ἄλλας τέχνας 

οὐδεὶς ϑεῶν κατέδειξεν, ἀλλ᾽ ἄνδρες σοφοί: 
τὸ γὰρ παρασιτεῖν εὑρεν ὃ Ζεὺς ὁ φίλιος, 
e - €- J c , 

15 ὁ τῶν ϑεῶν μέγιστος ὁμολογουμένως. 

οὗτος γὰρ εἰς τὰς οἰχίας εἰσέρχεται 

οὐχὶ διακρίνας τὴν πενιχρὰν ἢ πλουσίαν. 
e D - 2 / ΄ E 

ov Ó ἂν καλῶς ἐστρωμένην κλίνην ἴδῃ. 
, 1 , , » «€ 2 

10 παρακειμένην τε {τὴν τράπεζαν πανϑ'᾽ ἃ δεῖ 

20 ἔχουσαν, ἤδη συγκατακλιϑεὶς κοσμίως 
ἀριστίσας ἑαυτόν, ἐντραγών. πιών, 

ἀπέρχετ᾽ οἴχαδ᾽ οὐ χαταβαλὼν συμβολάς. 
κἀγὼ ποῶ νῦν τοῦτ᾽" ἐπὰν κλίνας ἴδω 

15 ἐστρωμένας καὶ τὰς τραπέξας εὐτρεπεῖς 
25 καὶ τὴν ϑύραν ἀνεῳγμένην, εἰσέρχομαι 
| ἐνθάδε σιωπῇ καὶ ποιήσας εὐσταλῆ 

ἐμαυτόν, ὥστε μὴ ἐνοχλεῖν τὸν συμπύτην. 
πάντων ἀπολαύσας τῶν παρατεϑέντων, πιών,. 

22. .J, ? 2 3. ΣΧ c 1 c ΄ 
20 &zéoyou οἴκαδ᾽ ὥσπερ ὁ Ζεὺς ὁ φίλιος. 

et 

Qv 

F 19 τὴν add. Cas 20 κατακλιϑεὶς A C: corr. ΠΟΤ 21 ἀρι- 
στήσας AC: corr. Mus ἐμπιών AC: corr. Grot 28 ποιῶ C 

* 
B 3* 
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ὅτι δ᾽ qv τὸ πρᾶγμ᾽ ἔνδοξον ἀεὶ {καὶ καλόν, 
ἐκεῖϑεν ἂν γνοίη τις ἔτι σαφέστερον" 
τὸν ᾿Πρακλέα τιμῶσα λαμπρῶς ἡ πόλις 
ἐν ἅπασι τοῖς δήμοις ϑυσίας ποιουμένη 

οὔ εἰς τὰς ϑυσίας ταύτας παρασίτους τῷ ϑεῷ 
, , 5 Ἵ , LES , 

οὐπώποτ᾽ ἀπεκλήρωσεν οὐδὲ παρέλαβεν 

εἰς ταῦτα τοὺς τυχόντας. ἀλλὰ κατέλεγεν 
, » , 3 M 3 αν 

ἐκ τῶν πολιτῶν δωδεκ ἄνδρας ἐπιμελῶς, 

ἐκλεξαμένη τοὺς ἐκ δύ᾽ ἀστῶν γεγονότας, 
80 ἔχοντας οὐσίας. καλῶς βεβιωκότας. 

5o? er ' e , , 

εἰ  voregov τὸν HoexAtc μιμούμενοι 

τῶν εὐπόρων τινὲς παρασίτους ἑλόμενοι 

τρέφειν παρεκάλουν οὐχὶ τοὺς χαριεστάτους 
ἐκλεγόμενοι., τοὺς δὲ κολακεύειν δυναμένους 

35 καὶ πάντ᾽ ἐπαινεῖν" οἷς ἐπειδὰν προσερύγῃ 
ῥαφανῖδα καὶ σαπρὸν σίλουρον καταφαγών, 

ἴα καὶ ῥόδα φασὶν αὐτὸν ἠριστηκέναι. 
ἐπὰν δ᾽ ἀποπάρδῃ μετά τινος κατακείμενος 
τούτων. προσάγων τὴν ῥῖνα δεῖθ᾽ αὑτῷ φράσαι" 

40 “πόϑεν τὸ ϑυμίαμα τοῦτο λαμβάνεις ἢ 

διὰ τοὺς τοιούτους τοὺς ἀσελγῶς χρωμένους 
τὸ τίμιον καὶ τὸ “καλὸν αἰσχρόν ἐστι νῦν. 

91. καὶ ᾿ἀξιόνικος δ᾽ ἐν Χαλκιδικῷ φησιν (1 414 K) 
ὅτε τοῦ παρασιτεῖν πρῶτον ἠράσϑην μετὰ 
Φιλ “ἢ πος Il δ ΞΕ , 2? M LAo&évov τῆς Πτερνοκοπίδος νέος ἔτ᾽ ὦν. 

1 καὶ add. Mus 4 ποιουμένης Δ: corr. Cas 9 óva- 
στῶν A: corr. Cob 10 ϑυσίας Δ: corr. Cas 12 τινὲς Cas: 
τινὰς À 18 ἐπειδὴ A: corr. C προσερύγοι À: corr. Kock 
16 ῥαφανῖδας AC: corr. Καὶ 11 ἔφασαν AC: corr. Kock 
18 ἐπεὶ δ᾽ àv δ᾽ AC: corr. Kock 19 τούτωι AC: corr. Dobr 
δεῖ ταυτῷ Α δεῖτ᾽ αὐτῷ O: corr. Kock 2422 νῦν Cas: νυν AC 
28 χαλκιδίκῳ Α 
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πληγὰς ὑπέμενον κονδύλων καὶ τρυβλίων 
ὀστῶν τὲ τὸ μέγεϑος τοσαύτας ὥστε μὲ 
ἐνίοτε τοὐλάχιστον ὀκτὼ τραύματα 240 
ἔχειν. ἐλυσιτέλει γάρ᾽ ἥττων εἰμὶ γὰρ 
τῆς ἡδονῆς. ἔπειτα καὶ τρόπον τινὰ 

τὸ πρᾶγμα μοι λυσιτελὲς εἶναι νενόμικα. 
οἷον φίλερίς τίς ἐστι καὶ μάχεταί τί μοι" 
μετεβαλόμην πρὸς τοῦτον ὅσα τ᾽ εἴρηκέ μὲ 

^ c - 3 , 3 , 

κακῶς ὁμολογῶν εὐϑέως ov DAcxrouat. 

πονηρὸς ὧν τε χρηστὸς εἶναι φησί τις" 
ἐγκωμιάξων τοῦτον ἀπέλαβον χάριν. 

, ^ , c ' ΄ 
γλαύκου βεβρωκῶς τέμαχος ἑφϑον τήμερον b 

αὔριον ἕωλον τοῦτ᾽ ἔχων οὐκ ἄχϑομαι. 
τοιοῦτος ὁ τρύπος ἐστὶν ἡ φύσις τέ μου. 

là ᾿ἀντίδοτος δ᾽ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Πρωτοχόρῳ πα- 
ράγει τινα παραπλήσιον τοῖς ἐν τῷ Κλαυδίῳ νῦν 

σοφιστεύουσιν, ὧν οὐδὲ μεμνῆσϑαι καλόν, τοιαῦτα 
περὶ παρασιτικῆς τέχνης λέγοντα (1 810 K) 

κατὰ τὴν στάσιν δὴ στάντες ἀκροάσασϑέ μου. 
πρὶν ἐγγραφῆναι καὶ λαβεῖν τὸ χλαμύδιον 
περὶ τοῦ παρασιτεῖν εἴ τις ἐμπέσοι λόγος. e 

τὸ τεχνίον αἰεὶ τοῦτό μοι κατεπίνετο. 

5 καὶ παιδομαϑὴς πρὸς αὐτὸ τὴν διάνοιαν ἦν. 
98. 

5 μέν, οὗ μνημονεύει "άλεξις ἐν Μιλησίᾳ καὶ ἐν 
Ὀδυσσεῖ ὑφαίνοντι' ἐν δὲ Ὀλυνϑίοις φησίν (I1355 Ky: 

V 

παράσιτοι δ᾽ ἐπ’ ὀνόματος ἐγένοντο Τιϑύμαλλος 

ς LÁ 35 ej - 

ὁ δὲ σὸς πένης ἔστ᾽, à γλυκεῖα" τοῦτο δὲ 

1 ὑπομένων A: corr. Grot κονδυλίων A: corr Schw 
4 corruptus; ἐκαρτέρησα δ᾽ coni. Wilam 10 fort. ὧν δὲ 
22 καταπινέτω A: corr. Dalec 97 ἔστω A: corr. Cas 
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δέδοιχ᾽ 0 ϑάνατος τὸ γένος, ὥς φασιν, μόνον" 
ς » , 3 , , 

ὁ yovv Τιϑυμαλλος ἀϑάνατος περιέρχεται. 

Zoóucov δ᾽ ἐν Ψαλτρία (II 419 K) 

ὑπερῃσχυνόμην 
μέλλων ἀσύμβολος πάλιν δειπνεῖν᾽ πάνυ 5 
αἰσχρὸν (y&o». B. ἀμέλει" τὸν Τιϑύμαλλον γοῦν ἀεὶ 
ἐρυϑρότερον κόκκου περιπατοῦντ᾽ ἔσϑ᾽ ὁρᾶν" 

ὅ οὕτως ἐρυϑριᾷ συμβολὰς οὐ κατατιϑείς. 
Τιμοκλῆς Κενταύρῳ ἢ Ζ,εξαμενῷ (1 460 K) 

4 LI 4 

Τιϑύμαλλον αὐτὸν καὶ παράσιτον ἀποκαλῶν. 10] 
ἐν δὲ Καυνίοις (ib. 460): 

ἤδη προσενήνεκται. τί μέλλει; σπεύδετε, 
τάν. ὃ γὰρ Τιϑύμαλλος οὕτως ἀνεβίω 

» , » 3 2 9 Ml 3 ^ 

κομιδὴ τεϑνηκώς. τῶν ἀν᾽ ὀκτὼ TOUDOAOU 

ϑέρμους μαλάξας. οὐκ ἀπεκαρτέρησε γὰρ 1 
rj 3 3:235 , ? * / 

5 ἐκεῖνος. ἀλλ΄ ἑκαρτερησ΄. ὦ φίλτατε. 

πεινῶν. 

ἐν δ᾽ ᾿Επιστολαῖς (Ὁ. 456). 

οἴμοι κακοδαίμων. ὡς ἐρῶ" μὰ τοὺς ϑεούς, 
Τιϑύμαλλος οὐδεπώποτ᾽ ἠράσϑη φαγεῖν 2 
otro σφόδρ᾽ οὐδὲ Koouog ἱμάτιον λαβεῖν, 
οὐ Νεῖλος ἄλφιτ᾽, οὐ Κόρυδος ἀσύμβολος 

5 κινεῖν ὀδόντας. 

᾿ντιφάνης Τυρρηνῷ (1 108 K) 
^ PS , ς »͵ ἀρετὴ τὸ προῖκα τοῖς φίλοις ὑπηρετεῖν. 2 

T , 

B. λέγεις ἔσεσθαι (r0v» Τιϑύμαλλον πλούσιον. 
εἰ πράξεται γὰρ μισϑὸν ἐκ τοῦ σοῦ λόγου 

 ϑάνατος Α: corr. Cas 6 γάρ add. Schw 17 πίνων 
À: corr. Mein 22 νεῖλλος Α et ví(Aiov etiam VIII 343b ἀ- 
φίτου À: corr. Cas 24. 95 τυρρηνωγαρετὴ A: corr. Dobr, 
quamquam non ἀρετή, sed πλοῦτος requiri videtur 26 τὸν 
add. Schw 27 εὐπράξεται Α: corr. Cob 
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παρ᾽ οἷσι δειπνεῖ προῖκα, συλλέξει συχνήν. 
39. ἦν δὲ καὶ ὃ Κόρυδος τῶν δι᾽ ὀνόματος παρα-341 

, , 3 Ε] - X 2 2 
σίτων. μνημονεύει ὃ αὐτοῦ Τιμοκλῆς ἐν ᾿Επιχαιρε- 

καάκῳ οὕτως (1 4606 K)' 
, B IM R » , - E 

5 ἀγορὰν ἰδεῖν εὔοψον εὐποροῦντι uiv 
er Ἢ 5 2. - ? , 

ἡδιστον, ἂν δ᾽ ἀπορῇ tig, ἀϑλιώτατον. 

ὃ γοῦν Κύρυδος ἄκλ ὃς ἐμοὶ δοχεῖ γ ogvÓog ἄκλητος, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, 
γενόμενος ὠψώνει. παρ᾽ αὑτὸν οἴκαδε. 

| 5 qv δὲ τὸ πάϑος γέλοιον, οἴμοι, τέτταρας 

0 χαλκοῦς ἔχων ἄνθρωπος, ἐγχέλεις ὁρῶν, 
ϑύννεια, νάρχας, καράβους ἡμωδία. 
καὶ ταῦτα πάντῃ μὲν περιελϑὼν ἤρετο b 
€ , , 21:3. , ? , ^ , 

ὁπόσου, πυϑόμενος δ᾽ ἀπέτρεχ᾽ εἰς τὰς μεμβράδας. 
"ἅλεξις Ζημητρίῳ ἢ Φιλεταίρῳ (1814 K)' 

5 ἀλλ᾽ αἰσχύνομαι 
τὸν KógvÓov, εἰ δόξω συναριστᾶν τισιν 

οὕτω προχείρως" οὐκ ἀπαρνοῦμαι δ᾽ ὅμως. 
οὐδὲ γὰρ ἐχεῖνος, ἂν καλῇ τις. 

ἐν δὲ Τίτϑῃ (üb.380) 
20 ὁ Κόρυδος ovrog, ὃ τα γέλοι᾽ εἰϑισμένος 

λέγειν, Βλεπαῖος βούλετ᾽ εἶναι. B. νοῦν γ᾽ ἔχων᾽ c 
πλουτεῖ γὰρ ὁ Βλεπαῖος. 

Κρατῖνος δ᾽ ὃ νεώτερος ἐν Τιτᾶσι (11 291 Κ)᾽ 

Κύρυδον τὸν χαλκότυπον πεφύλαξο, 
E] B 4 " ον E , 5 ἣν μὴ Gol νομιεῖς αὐτὸν μηϑὲν καταλείψειν, 
μηδ᾽ Ovov κοινῇ μετὰ τούτου πώποτε δαίσῃ 
τοῦ Κορύδου, προλέγω σοι" ἔχει γὰρ χεῖρα κραταιάν, 

1 παρ᾽ οἷς, ἐδείπνει À: corr. Kock συλλέξειν À: corr. Di 
σύχνα Cob 8 ὀψωνεῖ ΑΟ: corr.Schw 11 ἡμωδια À: corr. Cas 
12 πάνταημεν A: corr. Di 13 ἀποτρέχεις Α ἀποτρέχεις εἰς C: 
corr. Cas 18 ἐὰν AC ἄν τε μή suppl. Nauck 21 εἶναι βού- 
λεται ΑΟ: corr. Schw B. δαά, Tae — 25 ἢ μή σοι νομίσῃς Emperius 

x 
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5 χαλκῆν. ἄκαματον., πολὺ κρείττω τοῦ πυρὸς αὐτοῦ. 
d ὅτι δὲ γέλοια ἔλεγεν ὁ Κόρυδος καὶ ἐπὶ τούτοις γελᾶσϑαι 
ἤϑελεν ὁ αὐτὸς άλεξις ἐν Ποιηταῖς φησι (II 365 Κ)᾽ 

πάνυ τοι βούλομαι 

οὗτος γελᾶσϑαι καὶ γέλοι᾽ ἀεὶ λέγειν 
μετὰ τὸν KógvÓov μάλιστ᾽ ᾿4“ϑηναίων πολύ. 

ἀναγράφει δὲ αὐτοῦ τὰ ἀπομνημονεύματα Πυγκεὺς 
ς , τ , $2 ἊΣ ΄ , 
o Σάμιος Εύκρατην avrov καλεῖσϑαι κυρίως qcoxov. 

, , er " e 3 , e , , , 

γράφει δ᾽ ovrog" Εὐκράτης ὁ KógvÓog πίνων παρά 

τινι σαϑρᾶς οὔσης τῆς οἰχίας ᾿ἐνταῦϑα᾽. φησίν. 'Ó&- 

e πνεῖν δεῖ ὑποστήσαντα τὴν ἀριστεραν χεῖρα ὥσπερ at 

Καρυάτιδες. 

40. Φιλόξενος δ᾽ ἡ Πτερνοκχοπὶς ἐμπεσόντος λόγου 
e δ , , , P M cd , , 

ὅτι αἷ κίχλαι τίμιαί εἰσι καὶ τοῦ Κορύδου παρόντος, 
, -» 9 E 

Og ἐδόκει πεπορνεῦσϑαι, “ἀλλ᾽ ἐγώ", ἔφη. ᾿μνημονεύω 

ὅτε ὃ κόρυδος ὀβολοῦ qv. ἦν δὲ καὶ ὃ Φιλόξενος 
τῶν παρασίτων, ὡς ᾿Δξιόνικος εἴρηκεν ἐν τῷ Χαλκι- 

δικῷ πρόκειται ὃὲ τὸ μαρτύριον (p.239f. μνήμο- 
, 3 3 - M , , , 3:59 

νεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Μένανδρος ἐν Κεχρυφάλῳ αὐτὸ 
μόνον Πτερνοκοπίδα αὐτον χαλῶν. μνημονεύει δ᾽ 

f αὐτοῦ καὶ Μάχων ὁ κωμῳδιοποιὸς ὁ Κορένϑιος μὲν 
^ ; , HJ , e , V C 22 ταν 

ἢ Σικυώνιος γενόμενος, ἐν AAst«vogsim δὲ τῇ ἐμῇ 

καταβιοὺς καὶ διδάσκαλος γενόμενος τῶν κατὰ κωμῷῳ- 
, - - - € 

δίαν μερῶν '4oiorogivovg τοῦ γραμματικοῦ" ὃς καὶ 
3 , E] cA or) , M 3 , 3 “« 
ἀπέϑανεν ἐν τῇ “4λεξανδρείᾳ, καὶ ἐπιγέγραπται αὐτοῦ 

τῷ μνήματι" 

τῷ κωμῳδογράφῳ, κούφη κόνι, τὸν φιλάγωνα 
κισσὸν ὑπὲρ τύμβου ξῶντα Μάχωνι φέροις. 

A τι ὦ 5 οὕτως Mus 10 σαπρᾶς AC: corr. Mein 
17. 18 χαλκιδέκω A. 24 μελῶν veluéroov Mein 27 xouc- 
διογράφῳ A 98 ζῶντι ἃ: cf. Anth. P. VII 708 
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οὐ γὰρ ἔχεις κηφῆνα παλίμπλυτον, ἀλλ᾽ ἄρα τέχνης545 
ἄξιον ἀρχαίης λείψανον ἀμφίεσαι. 

τοῦτο δ᾽ ὁ πρέσβυς ἐρεῖ" ᾿ Κέκροπος πόλι, καὶ παρὰ 
Νείλῳ 

5 ἔστιν ὅτ᾽ ἐν Μούσαις δριμὺ πέφυκε φυτόν. 
| ἐν τούτοις δηλοῖ σαφῶς ὅτι ᾿Δἀλεξανδρεὺς ἦν γένος. 

ὁ δ᾽ οὖν Μάχων τοῦ Κορύδου μνημονεύει ἐν τούτοις". 

τὸν Κόρυδον ἠρώτησεν Εὐκράτη ποτὲ 
τῶν συμπαρόντων πῶς κέχρητ᾽ αὐτῷ ποτὲ 

0 Πτολεμαῖος. “οὐκ οἶδ᾽, εἶπεν, οὐδέπω σαφῶς b 
πεπότικε μὲν γὰρ ὥσπερ ἰατρός μ΄, ἔφη, 

5 ἃ δεῖ" φαγεῖν δὲ σιτί οὐ δέδωκέ πω. 
“υγκεὺς δὲ ἐν δευτέρῳ περὶ Μενάνδρου "ἐπὶ γελοίοις᾽, 
φησί, δόξαν εἰληφότες (Εὐκλείδης» ὃ Σμικρίνου καὶ 

i5 Φιλόξενος ἡ Πτερνοκοπίς᾽ ὧν ὁ μὲν Εὐκλείδης ἀπο- 
φϑεγγόμενος οὐκ ἀνάξια βιβλίου καὶ μνήμης ἐν τοῖς 
ἄλλοις ἦν ἀηδὴς καὶ ψυχρός, ὁ δὲ Φιλόξενος οὐδὲν 
ἐπὶ κεφαλαίου περιττὸν λέγων ὅτε λαλήσειεν, εἰ πι- 
κρανϑείη πρός τινα τῶν συξώντων καὶ διηγήσαιτο. c 

Ὁ πᾶν ἐπαφροδισίας καὶ χάριτος ἦν μεστόν. καίτοι ys 
συνέβη τὸν μὲν Εὐκλείδην κατὰ τὸν βίον... .. τὸν 
δὲ Φιλόξενον ὑπὸ πάντων φιλεῖσϑαι καὶ τιμᾶσϑαι. 

41. Μοσχίωνος δέ τινος παρασίτου μνημονεύων 

"AAs&ug ἐν Τροφωνίῳ παραμασήτην αὐτὸν ἐν τούτοις 
"5 καλεῖ (II 383 K)* 

2 ἠμφίεσας Anth, fort. ἠμφίεσαι 8 πόλει AC 8 Εὐκρα- 
τῆς Δ: corr. Grot LE εἷς Mein 9 τῶν τις παρόντων K 
12 φαιειν ἃ: corr. C 14 Εὐκλείδης add. Mus 15 ἡ C: 
qj A 16 ἄξια AC: corr. Cas 18 ὅτε A: corr. Wilam 
sí K: ἢ AC 19 ov£ovrov Α: corr. C 20 καὶ οὕτω 
γε Mein 21 ««9" αὑτὸν βιοῦν Dobr οὐ πάνυ σπουδάξεσϑαι 
suppl. Mein 
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εἶϑ᾽ ὃ Μοσχίων 
ὁ παραμασήτης ἐν βροτοῖς αὐδώμενος. 

ἐν δὲ τῷ Παγκχρατιαστῇ ᾿ἅλεξις τρεχεδείπνους κατα- 
d λέγων φησίν (1 389 K) 

πρῶτον μὲν ἦν σοι Καλλιμέδων ὃ Κάραβος. 
ἔπειτα Κόρυδος. Κωβίων, Κυρηβίων, 
ὁ Zx0ufooc, v Σεμίδαλις. B. Ηράκλεις φίλε, 
ἀγοράσματ᾽. οὐ συμπόσιον εἴρηκας. γύναι. 

Κυρηβίων δ᾽ ἐπεχαλεῖτο ᾿Επικράτης ὃ Δ4ἰσχίνου τοῦ 
ῥήτορος κηδεστής, ὥς φησι ΖΦ ημοσϑένης ἐν τῷ περὶ 
τῆς παραπρεσβείας ($281). τῶν δὲ τοιούτων ἐπιϑέ- 
τῶν ἃ ἐπὶ χλεύῃ ᾿4“ϑηναῖοι παίξοντες ἔλεγον μνημο- 
νεύει ᾿ἀναξανδρίδης ἐν Ὀδυσσεῖ οὕτως (1 148 K) 

e ᾧὑμεῖς γὰρ ἀλλήλους ἀεὶ χλευάζξετ᾽, οἵδ᾽ ἀκριβῶς. 
ἂν μὲν γὰρ ἢ τις εὐπρεπής, ἱερὸν γάμον καλεῖτε. 
ἐὰν δὲ μιχρὸν παντελῶς ἀνθροώπιον. σταλαγμόν᾽" 
λαμπρός τις ἐξελήλυϑ᾽ .... ὄλολυς οὗτός ἐστι" 

5 λιπαρὸς περιπατεῖ “ημοκλῆς, ζωμὸς κατωνόμασται" 
χαίρει τις αὐχμῶν ἢ ῥυπῶν, κονιορτὸς ἀναπέφηνεν" 

f ὄπισϑεν ἀκολουϑεῖ κόλαξ vo. λέμβος ἐπικέκληται" 

τὰ πόλλ᾽ ἄδειπνος περιπατεῖ. κεστρῖνός ἐστι νῆστις" 
εἰς τοὺς καλοὺς δ᾽ ἂν τις βλέπῃ. καπνὸς ϑεατροποιός" 

10 ὑφείλετ᾽ ἄρνα ποιμένος παίζων, ᾿Δτρεὺς ἐκλήϑη" 
* ἐὰν δὲ κριόν, Φρίξος. ἂν δὲ χωδάριον, ᾿Ιάσων. 

49. Χαιρεφῶντος δὲ τοῦ παρασίτου μέμνηται μὲν x&v 
243roig πρὸ τούτων. ἀτὰρ δὴ καὶ Μένανδρος αὐτοῦ μνη- 

μονεύει ἐν Κεκρυφάλῳ. κἀν τῇ Ὀργῇ δέ φησι (1V 179 M)* 

ὅ πρῶτος 15 ἐὰν AC 17 εὐθὺς suppl. Mein 20 τῶι A: 
corr. € 22 καπνὸς Schw coll. p. 238 c: καινὸς À, tum fort. 
Θεαγένειος coll. schol. Arist. Av. 823, simul ut dicatur émber- 
bium spectator 24 ἐὰν AC 25 μεμνημόνευται K 
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f - »eN - 
διαφέρει Χαιρεφῶντος οὐδὲ γρῦ 

er er , , e , 

ἀνϑρωπος οστις ἑστίν, Og κληϑείς ποτὲ 

εἰς ἑστίασιν δωδεκάποδος ὄρϑριος 
πρὸς τὴν σελήνην ἔτρεχε τὴν σκιὰν ἰδὼν 

5 ὡς ὑστερίξζων, καὶ παρῆν ἅμ᾽ ἡμέρᾳ. 
ἐν δὲ Μέϑῃ (IV 162 M) 

Δ ' , c 

ἐμὲ γὰρ διέτριψεν ὁ 

κομψότατος ἀνδρῶν Χαιρεφῶν ἱερὸν γάμον 
φάσχων ποιήσειν δευτέρᾳ μετ᾽ εἰχάδας 

καϑ' αὑτόν. ἵνα τῇ τετράδι δειπνῇ παρ᾽ ἑτέροις" 
5 τὰ τῆς ϑεοῦ γὰρ πανταχῶς ἔχειν καλῶς. 

, , - Q8 9.9 5 : , ^ , 
μνημονεύει αὐτοῦ καὶ ἐν ἀνδρογύνῳ ἡ Κρητί. Tiuo- 

κλῆς δ᾽ ἐν ᾿Επιστολαῖς xol ὡς Ζημοτίωνι τῷ ἀσώτῳ 
παρασιτοῦντος αὐτοῦ μνημονεύει (Il 455 K)' 

ὁ “ημοτίων δὲ παραμενεῖν αὑτῷ δοκῶν 

τἀργύριον οὐκ ἐφείδετ᾽, ἀλλὰ παρέτρεφε 
τὸν βουλόμενον. ὁ Χαιρεφῶν μὲν παντελῶς 
οἴκαδε βαδίζειν ὥετο ὦ ταλάντατος. 

5 καὶ μὴν ἔτι τοῦτ᾽ ἔστιν ἄξιον μόνον, 

τὸν παραμασήτην λαμβάνειν δίκρουν ξύλον" 

οὔτ᾽ εὔρυϑμος γάρ ἐστιν οὔτ᾽ ἀχρήματος. 
᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν Σκύϑῃ (196 K) 

“ἘΞ 24 - 

ἐπὶ κῶμον δοκεῖ 
E e 2 , » --ς 3 

ἴωμεν ὥσπερ ἔχομεν οὐκοῦν δᾷδα καὶ 

στεφάνους λαβόντες. Χαιρεφῶν οὕτως ... 
μεμάϑηκε κωμάζειν ἄδειπνος. 

γ ἐπέτριψεν Cob 9 δευτέραν μετ᾽ εἰκάδα A: corr. Usener 
15 παραμένειν À: corr. Schw αὑτῷ Di: αὐτῷ À 18 διενοεῖθ᾽ 
ὃ στ νον 19: 20 corrupti 28. 34 οὐκοῦν, εἶ δοκεῖ, | ἐπὶ κῶμον 
ἴωμεν ὥσπ. ἔχ., δᾷδα καὶ Dobr 26 μεμάϑηκ᾽ ἐγκωμ. A: 
corr. Cas 
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Τιμόϑεος Κυναρίῳ (1 480 K) 

d πειρώμεϑ᾽ ὑποδύντ᾽ ἐς τὸ δεῖπνον ἀπιέναι. 
εἰς ἑπτάκλινον δ᾽ ἐστίν, ὡς ἔφραζέ μου, 
ἂν μὴ παράβυστός που γένηται Χαιρεφῶν. 

48. ᾿“πολλόδωρος δ᾽ 6 Καρύστιος ἐν egeta (IV ὅ 
447 M)* 

χαινόν γέ φασι Χαιρεφῶντ᾽ ἐν τοῖς γάμοις 
ὡς τὸν Ὀφέλαν ἄκλητον εἰσδεδυκέναι. 
σπυρίδα λαβὼν γὰρ καὶ στέφανον, ὡς ἦν σκότος, 
φάσκων παρὰ τῆς νύμφης ὁ τὰς ὄρνεις φέρω» 10] 

e 5 ἥκειν, δεδείπνηχ ὡς ἔοικεν, εἰσπεσών. 
ἐν δὲ Σφαττομένῃ (IV 449 M): 

καλῶ δ᾽ 4ou Νίκην v ἐπ᾽ ἐξόδοις ἐμαῖς, 
καλῶ δὲ Χαιρεφῶντα᾽ κἂν γὰρ μὴ καλῶ, 
ἄκλητος ἥξει. ij 

Μάχων δ᾽ ὃ κωμικός φησιν" 
ὁδὸν μακρὰν ἐλθόντος ἐπὶ δεῖπνόν ποτε 
τοῦ Χαιρεφῶντος εἰς γάμους ἐξ ἄστεος 
εἰπεῖν λέγουσι τὸν ποιητὴν 4] φιλον" 
εἰς τὰς ἑαυτοῦ. Χαιρεφῶν. σιαγόνας 20 

f 5 Éyxovov ἥλους ἑκατέρᾳ ys τέτταρας. 

ἵνα μὴ παρασείων καὶ μακρὰν ἑκάστοτε 

ὁδὸν βαδίζων τὰς γνάϑους διαστρέφῃς. 
καὶ πάλιν" 

15 ὁ Χαιρεφῶν κρεάδι᾽ ὠψώνει ποτέ, 
M c) , , 5 » , καὶ τοῦ μαγείρου, φασίν, ὀστῶδες σφόδρα 

2 πειρώμεσϑ᾽ À ἀποδόντες A: corr. Cob (ἀποδύντ᾽ ἐς Schw) 
4 ἐὰν AC 10 νῦν φησοτὰας À: corr. Mus οὗ, Menand. 
IV 104 M 11 δεδειπνηκὼς A: corr. Cas 13 ἄρην AC 
20 σιαγύνα À: corr. C 22 παρασίων A: corr. C 23 δια- 
στραφῇς K 8 κρέα δι᾽ ὄψων εἴ Δ: corr. ed. Basil. et Schw 
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αὐτῷ τι προσχύπτοντος ἀπὸ τύχης κρέας 
εἶπεν᾽ 'μάγειρε, μὴ προσίστα τοῦτό μοι 

5 τοὐστοῦν. 0 δ᾽ εἶπεν. ᾿ἀλλὰ μήν ἐστιν γλυκί. 
καὶ μὴν τὸ πρὸς ὀστοῦν φασι κρέας εἶναι γλυκύ. 344 

2 ὁ Χαιρεφῶν δὲ ἱκαὶ μάλ᾽, ὦ βέλτιστ᾽, ἔφη. 
ἱγλυκὺ μέν, προσιστάμενον δὲ λυπεῖ πανταχῇ. 

τοῦ Χαιρεφῶντος καὶ σύγγραμμα ἀναγράφει Καλλί- 

μαχος ἐν τῷ τῶν παντοδαπῶν πίνακι γράφων οὕτως 

(fr. 100 8 Schn): δεῖπνα ὅσοι ἔγραψαν" Χαιρεφῶν Κυρη- 

0 βίωνι. εἶϑ᾽ ἑξῆς τὴν ἀρχὴν ὑπέϑηκεν" “ἐπειδή μοι 
πολλάκις ἐπέστειλας ... στίχων Tot. καὶ ὃ Κυρηβίων 

δ᾽ ὅτι παράσιτος προείρηται (p.242 d). 
44. καὶ ᾿Δρχεφῶντος δὲ τοῦ παρασίτου μνημονεύων b 

o Μάχων φησί 
κληϑεὶς ἐπὶ δεῖπνον ὁ παράσιτος ᾿Δρχεφῶν 
ὑπὸ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως, ἡνίκα 
κατέπλευσεν εἰς Αἴγυπτον ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς, 

ὄψου πετραίου παρατεϑέντος ποικίλου 

5 ἐπὶ τῆς τραπέζης καράβων τ᾽ ἀληϑινῶν, 
ἐπὶ πᾶσι λοπάδος τ᾽ εἰσενεχϑείσης ἁδρᾶς, 
ἐν ἧ τεμαχιστοὶ τρεῖς ἐνῆσαν κωβιοί, c 

oUg κατεπλάγησαν πάντες of κεκλημένοι, 

τῶν μὲν σκάρων ἀπέλαυε τῶν τριγλῶν 9 ἅμα 
10 χαὶ φυκίδων ἐπὶ πλεῖον ᾿“ρχεφῶν πάνυ, 

5 ἄνθρωπος ὑπὸ τῶν μαινίδων καὶ μεμβράδων 
Φαληρικῆς ἀφύης τε διασεσαγμένος, 

τῶν κωβιῶν δ᾽ ἀπέσχετ᾽ ἐγκρατέστατα. 

eo 

 προσσίστα Ἀ: corr. C 3 τὀστοῦν AC 4 καὶ γὰρ 
Dobr 5 καὶ μαλιστ᾽ AC: corr. Schw 8 πινάκων À: corr. 
Cas 9 κυρηβιών A: corr. Bentl 11 τὸ € A: corr. Cas 15 "4g- 
χαιφῶν itemque postea bis A: corr. C 18 παρατιϑέντος À: 
corr. C 21 τεμαχίσκοι AC: corr. Cas — 24 ἐπὶ πᾶσιν Καὶ 

b 
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πάνυ δὴ παραδόξου γενομένου τοῦ πράγματος 
ἃ 15 καὶ τοῦ βασιλέως πυϑομένου τἀλκήνορος 

"uj παρεόρακεν Joysqov τοὺς κωβιούς; 
ὁ χυρτὸς εἶπε, πᾶν μὲν οὖν τοὐναντίον, 
IL 1 n2 er - v 3 e 5 1 

τολεμαῖ᾽. ἑόραχε πρῶτος, ἀλλ᾽ οὐχ ἅπτεται, 
τοὔψον δὲ σέβεται τοῦτο καὶ δέδοικέ πως" 

20 οὐδ᾽ ἐστὶν αὐτῷ πάτριον ὄντ᾽ ἀσύμβολον 
ἰχϑὺν ἔχοντα ψῆφον ἀδικεῖν οὐδένα. 

45. "AAsEug δ᾽ ἐν Πυραύνῳ Στράτιον τὸν παρά- 
σιτον εἰσάγει δυσχεραίνοντα τῷ τρέ L λέγοντα 10 ἔγει δυσχεραίνοντα τῷ τρέφοντι καὶ λέγοντα 
τάδε (IL371 K)' 

e ἐμοὶ παρασιτεῖν κρεῖττον qv τῷ Πηγάσῳ, 
"^ ^" ΄ "^ - er , , 

[5] τοῖς Βορεάδαις ἡ [τι] ϑᾶττον ort rovrov τρέχει, 

ἢ 4ημέᾳ “άχητος ᾿Ετεοβουτάδῃ. 
, ΄ 3 χὰ ΄, ' [3 ΄ 

πέτεται γάρ. οὐχ oiov βαδίζει τὰς οδούς. 

καὶ μετ᾽ ὀλίγα" 
Στράτιε. φιλεῖς δήπου με. ΣΤΡ, μᾶλλον τοῦ πατρός" 
ὁ μὲν γὰρ οὐ τρέφει ue, σὺ δὲ λαμπρῶς τρέφεις. 
A. εὔχῃ v ἀεί μὲ ζῆν: ΣΤΡ. ἅπασι τοῖς ϑεοῖς" 
ἂν γὰρ πάϑῃς vt, πῶς ἐγὼ βιώσομαι; 

f'4ELOviuog δ᾽ 0 κωμικὸς ἐν τῷ Τυρρηνῷ Γρυλλίωνος 
τοῦ παρασίτου ἐν τούτοις μνημονεύει (II 412 K)* 

οἶνος οὐκ ἔνεστιν 

αὐτοῖς πρὸς ἑταίρους πρόφασιν ἐπὶ κῶμον τινᾶς, 
2 : ὕπερ ποιεῖν εἴωϑε Γρυλλίων ἀεί. 

᾿ριστόδημος δ᾽ ἐν β΄ γελοίων ἀπομνημονευμάτων 
(FHG III 810) παρασίτους ἀναγράφει ᾿Δντιόχου μὲν 

1 φαινομένου Mein 3 παρεώραπεν. AC 4 πᾶν Mein: 
πάνυ AC 5 ἑώρακε AC 8 ἔχοντ ἄψηφον À: corr. Cas 
9 z«g)vo À: corr. ΠῚ 18 ἢ et τι del. K: ἢ εἴ τι Ο ὅτι K: 
ἔτι A 1 πετεγὰρ A: cov. 19 ΣΤΡ. add, Mein τυρην- 
νικῶν À: corr, Di 24. 25 corrupti vel mutili 
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τοῦ βασιλέως Σώστρατον, Zhquqroíov δὲ τοῦ πολιορ- 
- 3 , M , P M , 

κητοῦ Εὐαγόραν τὸν κυρτὸν, Σελεύκου δὲ Φορμίωνα. 

“υγκεὺς δ᾽ ὃ Σάμιος ἐν τοῖς ἀποφϑέγμασι" Σιλανός᾽ ,24ὅ 
φησίν, “ὃ ᾿4ϑηναῖος Γρυλλίωνος παρασιτοῦντος Me- 

, - , ? , , M M ' 

νάνδρῳ τῷ σατράπῃ, [παρ΄] εὐπαρύφου δὲ καὶ μετὰ 

ϑεραπείας περιπατοῦντος ἐρωτηϑεὶς τίς ἐστιν οὗτος 

' Mevévógov', ἔφησεν, ᾿ἀξία γνάϑοςο Χαιρεφῶν δέ, 
φησίν, ὃ παράσιτος εἰς γάμον ἄκλητος εἰσελθὼν καὶ 
κατακλιϑεὶς ἔσχατος καὶ τῶν γυναικονόμων ἀριϑμούντων 

τοὺς κεκλημένους καὶ κελευόντων αὐτὸν ἀποτρέχειν ὡς 
παρὰ τὸν νόμον ἐπὶ τοῖς τριάκοντα ἐπόντος, ᾿ἀριϑμεῖτε 
Ox , ἔφη, ἱπάλιν ἀπ᾽ ἐμοῦ ἀρξάμενοι." 40. ὅτι δ᾽ ἦν 
IU * , ; 2 - ' , ^ ᾽ς ἔϑος τοὺς γυναικονόμους ἐφορᾶν τὰ συμπόσια καὶ ἐξε- b 
τάξειν τῶν κεκλημένων τὸν ἀριϑμὸν εἰ ὁ κατὰ νόμον 
ἐστί, Τιμοκλῆς ἐν Φιλοδικαστῇ φησὶν οὕτως (II 465 Κ)᾽ 

ἀνοίγετ᾽ ἤδη τὰς ϑύρας, ἵνα πρὸς το φῶς 
ὦμεν καταφανεῖς μᾶλλον, ἐφοδεύων ἐὰν 

, , «τ , E , , 
BovAg9" ὁ γυναικονόμος λαβεῖν ἀριϑμὸν, 

κατὰ τὸν νόμον τὸν καινὸν ὅπερ εἴωϑε δρᾶν. 
0 5 τῶν ἑστιωμένων. ἔδει δὲ τοὔμπαλιν 

τὰς τῶν ἀδείπνων ἐξεταζειν οἰκίας. 

Μένανδρος δ᾽ ἐν Κεκρυφάλῳ (ΟΥ̓ 141 M) 
παρὰ τοῖς γυναικονόμοις δὲ τοὺς ἐν τοῖς γάμοις 

διακονοῦντας ἀπογεγράφϑαι πυϑόμενος c 
πάντας μαγείρους κατὰ νόμον καινόν τινα, 
ἵνα πυνθάνωνται τοὺς κεκλημένους ἐὰν 

5 πλείους τις ὧν ἔξεστιν ἑστιῶν τύχῃ. 
3 , 

ἑλϑῶν ... 

3 immo Σιληνός, nisi forte v. 4 ᾿ϑηναῖος corruptum est. 
8 παρ᾽ del Schw 7.8 δέ, φησιν K: δ᾽ ἔφησεν A. 18 ἀπο- 
λαβεῖν τὸν ἀριϑμόν Di 27 τύχης À: corr. Mus 
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καὶ Φιλόχορος δ᾽ ἐν ἑβδόμῃ '"4r9í(00g (FHGIA408) 
“οὗ yvvawxovóuor, quot, ᾿ μετὰ τῶν ᾿ἀρεοπαγιτῶν ἐσκό- 
πουν τὰς ἐν ταῖς οἰκίαις συνόδους ἔν τε τοῖς γάμοις 

χαὶ ταῖς ἄλλαις ϑυσίαις: 

d 41. τοῦ δὲ Κορύδου ἀποφϑέγματα τάδε ἀνα- 

γράφει ὁ Αυγκεύς" 'Kogvóo συμπινούσης τινὸς 
ἑταίρας, ἧ ὄνομα ἦν Γνώμη. καὶ τοῦ οἰναρίου ἐπι- 
λιπόντος εἰσφέρειν ἐκέλευσεν ἕχαστον δύο ὀβολούς. 

Γνώμην δὲ συμβάλλεσθαι ὅ τι δοχεῖ τῷ δήμῳ. Πο- 
λύχκτορος δὲ τοῦ κιϑαρῳδοῦ φακὴν δοφοῦντος καὶ 
λίϑον μασησαμένου ᾿ὦ ταλαίπωρε. ἔφη. x«l ἡ φακῆ 
ὅε βάλλει --- μήποτε τούτου xal Μάχων μνημονεύει. 

φησὶ γάρ᾽ 
κακός τις, ὡς ἔοικε, κιϑαρῳδὸς σφόδρα 
μέλλων οἰχοδομεῖν τὴν οἰκίαν, φίλον 

e αὑτοῦ λίϑους ἤτησεν᾽ ᾿ἀποδώσω δ᾽ ἐγὼ 
αὐτῶν πολὺ πλείους. φησίν, ᾿ ἐκ τῆς δείξεως. — 

λέγοντος δέ τινος τῷ Κορύδῳ ὡς τῆς αὑτοῦ γυναικὸς 

ἐνίοτε καὶ τὸν» τράχηλον καὶ τοὺς τιτϑοὺς καὶ τὸν 
ὀμφαλὸν φιλεῖ zovqoov, ἔφη, ἱτοῦτ᾽ ἤδη" καὶ γὰρ ὃ 
Ἡρακλῆς ἀπὸ τῆς Ὀμφάλης ἐπὶ τὴν Ἥβην μεταβέβηκε: 
Φυρομάχου δ᾽ ἐμβαψαμένου εἰς φακὴν καὶ τὸ τρύβλιον 
ἀνατρέψαντος ᾿ζημιωϑῆναι αὐτόν᾽, ἔφη. ᾿ δίκαιον, ὅτι 
οὐκ ἐπιστάμενος δειπνεῖν ἀπεγράψατο παρὰ Πτολε- 

f μαίῳ δὲ ματτύης περιφερομένης καὶ κατ᾽ ἐχεῖνον ἀεὶ 
λειπούσης, ᾿ Πτολεμαῖε᾽. ἔφη. πότερον ἐγὼ μεϑύω ἢ 
δοχεῖ μοι ταῦτα περιφέρεσθαι; Χαιρεφῶντος δὲ τοῦ 

παρασίτου φήσαντος οὐ δύνασθαι τὸν oivov φέρειν 

1. 8 ὑπολιπόντος AC:corr Schw 1 τὴν οἰκίαν μέλλων ἄἀνοι- 
αὐϑοόμε» Grot 16 αὐτοῦ Α ἀποδώσω Grot: ἀποίσω A 18 pergit 
Lynceus 19 τὸν add. Mein 26 πότερον C: ποτήριον A 
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e 5$ ' M A 5 3 2, -ν Ἁ » 

οὐδὲ γὰρ τὸ εἰς τὸν οἶνον, ἔφη. τοῦ δὲ Χαιρεφῶντος 

γυμνοῦ ἔν τινι δείπνῳ διαναστάντος  Χαιρεφῶν᾽, εἶπεν. 
ew ' , c - , , 'N 7? 

ὥσπερ τὰς ληκύϑους ὁρῶ Gs μέχρι πόσου μεστὸς εἶ. 
x«9' ὃν δὲ καιρὸν Ζημοσϑένης παρ᾽ ᾿Ζρπάλου τὴν 

, $4 ἢ c τ 5 » c M ΕΣ 3 , 

κύλικα εἰλήφει ovrog, ἔφη. τοὺς ἄλλους ἀκρατοκώ-240 

ϑώνας καλῶν αὐτὸς τὴν μεγάλην ἔσπακεν᾽ εἰωϑότος 
δ᾽ αὐτοῦ ῥυπαροὺς ἄρτους ἐπὶ τὰ δεῖπνα φέρεσϑαι. 
ἐνεγκαμένου τινὸς ἔτι μελαντέρους. οὐκ ἄρτους ἔφη 
αὐτὸν ἐνηνοχέναι, ἀλλὰ τῶν ἄρτων σκιάς. 

48. Φιλόξενος δὲ ὁ παράσιτος. Πτερνοκοπὶς δ᾽ ἐπί- 
M , , - , ᾽ n ^ 

xAqv, παρὰ Πυϑῶωνι ἀριστῶν παρακειμενῶν ἑλαῶν καὶ 

μετὰ μικρὸν προσενεχϑείσης λοπάδος ἰχϑύων πατάξας 
τὸ τρύβλιον ἔφη (Ε 860) μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν. ἐν δείπνῳ 

. 0$ τοῦ καλέσαντος αὐτὸν μέλανας ἄρτους παρατιϑέντος 
* 

5 

--- “μὴ πολλούς᾽, εἶπε, ᾿παρατίϑει, μὴ σκότος ποιήσῃς. 
τὸν ὑπὸ τῆς γραὸς τρεφόμενον παράσιτον Παυσί. 
μαᾶαχος ἔλεγεν τοὐναντίον πάσχειν τῇ γραίᾳ συνόντα᾽ 
αὐτὸν γὰρ ἐν γαστρὶ λαμβάνειν ἀεί. περὶ τούτου καὶ 
Μάχων γράφει οὕτως" 

τὸν ὑδροπότην ... Μοσχίωνα λεγόμενον 
245. M 2 ^ , ἰδόντα φασὶν ἐν “υκείῳ μετά τινων 

7 

παράσιτον ὑπὸ γραὸς τρεφόμενον πλουσίας 
“ὃ δεῖνα, παράδοξόν γε ποιεῖς πρᾶγμ᾽ ὅτι 
ς - ^ ? 2 M , 21572 

ἣ γραῦς ποιεῖ σ᾽ ἐν γαστρὶ λαμβάνειν ἀεί. 

ὃ δὲ αὐτὸς παράσιτον ἀκούσας ὑπὸ γραίας τρεφόμενον c 
συγγινόμενόν vs αὐτῇ ἑκάστης ἡμέρας" 

νῦν πάντα, φασί, γίνεϑ᾽" ἡ μὲν οὐ χύει, 

2 ὦ Xoig. C 6 καλῶν: fecit hoc Hyperides c. Dem. 
extr. 16 τὸν δ᾽ C 17 γράαι A γραὶ C: corr. Mein 
20 ὑδροπώτην ut fere semper ἃ δὲ add. Di 23 φῆσαι 
vel ἐπειπεῖν (pro ποιεῖς) Καὶ: εἰπεῖν ante ὁ δεῖνα add. C 
27 yí(vs9' Mus: γήμεσϑ᾽ Α καινὰ (pro γίνεϑ᾽.) C 

ATHENAEUS II. 4 
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ἐν γαστρὶ δ᾽ οὗτος λαμβάνει x«9^ ἡμέραν. 

Πτολεμαῖος δ᾽ ὁ τοῦ ᾿Δγησάρχου Μεγαλοπολίτης 
γένος ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν περὶ τὸν Φιλοπάτορα ἴστο- 
ριῶν (FHGIIDL6T) συμπότας φησὶ τῷ βασιλεῖ συν- 
ἄγεσϑαι ἐξ ἁπάσης τῆς πόλεως, οὖς προσαγορεύεσϑαι 
γελοιαστάς. 49. Ποσειδώνιος δ᾽ ὃ ᾿Ζ“παμεὺς ἐν τῇ 
x καὶ τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν (FHG ΠΙ 259) ᾿ Κελτοί, 
φησί, 'περιάγονται us9' αὑτῶν καὶ πολεμοῦντες συμ- 

d βιωτάς, οὖς χαλοῦσι παρασίτους. οὗτοι δὲ ἐγκώμια 
αὐτῶν καὶ πρὸς G&9900vg λέγουσιν ἀνθρώπους συν- 
ἑστῶτας καὶ πρὸς ἕκαστον τῶν κατὰ μέρος ἐκείνων 

ἀκροωμένων. τὰ δὲ ἀκούσματα αὐτῶν εἰσιν οἵ καλού- 
μενοι βάρδοι" ποιηταὶ δὲ οὗτοι τυγχάνουσι μετ᾽ ὠδῆς 
ἐπαίνους λέγοντες: ἐν δὲ τῇ τετάρτῃ καὶ τριακοστῇ 
ὁ αὐτὸς συγγραφεὺς (FHG III 264) ᾿“πολλώνιόν τινα τῇ 
ἀναγράφει παράσιτον γεγονότα ᾿ΔΑντιόχου τοῦ Γρυποῦ 
ἐπικαλουμένου τοῦ τῆς Συρίας βασιλέως. ᾽Ζριστό- 

e δημος δ᾽ ἱστορεῖ (ῊΘ ΠΙ 810) Βῖϑυν τὸν Δδυσι- 

μάχου τοῦ βασιλέως παράσιτον. ἐπεὶ αὐτοῖ εἰς τὸ 
ἱμάτιον ὃ “υσίμαχος ἐνέβαλε ξύλινον σκορπίον, ἐκ- 
ταραχϑέντα ἀναπηδῆσαι. εἶτα γνόντα τὸ γεγενημένον 
ἱχκἀγὼ Gf. φησίν, ᾿ἐκφοβήσω, βασιλεῦ" δός μοι τά- 
λαντον ἦν δ᾽ ὃ “υσίμαχος μικρολογώτατος. ᾽4γα- 
ϑαρχίδης δ᾽ ὁ Κνίδιος ἐν τῇ β΄ καὶ εἰκοστῇ τῶν 
Εὐρωπιακῶν (ΓΘ ΠῚ 198) ᾿“ριστομάχου τοῦ ᾿Ζργείων 
τυράννου παράσιτον γενέσϑαι φησὶν ᾿ἀνϑεμόχριτον 

τὸν παγκχρατιαστήν. 
f 50. κοινῇ δὲ περὶ παρασίτων εἰρήκασι Τιμοκλῆς 

μὲν ἐν Πύκχκτῃ., ἐπισιτίους καλῶν αὐτοὺς ἐν τοῖσδε 

(IL 464 K) 
5 τῶν συλλεγομένων γελοιαστῶν lemm. ἃ 22 φῆσαι Καὶ 
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εὑρήσεις δὲ τῶν ἐπισιτίων 
τούτων τιν᾽ οἱ δειπνοῦσιν ἐσφυδωμένοι 

τἀλλότρι᾽. ἑαυτοὺς ἀντὶ κωρύκων λέπειν 
παρέχοντες ἀϑληταῖσιν. 

5 Φερεκράτης Γραυσί (1153 K) 

|. σὺ δ᾽ οὐδὲ ϑᾶσσον, Σμικυϑίων, ἐπισιτιεῖ; 
B. τίς δ᾽ οὗτος ὑμῖν ἐστι; 4. τοῦτον πανταχοῦ 

ἄγω λαρυγγικόν τιν᾽ ἐπὶ μισϑῷ ξένον. 
ἐπισίτιοι γὰρ καλοῦνται of ἐπὶ τροφαῖς ὑπουργοῦντες. 

0 Πλάτων ἐν τετάρτῳ Πολιτείας (p.42023)' "xal ταῦτα 341 

ἐπισίτιοι καὶ οὐδὲ μισϑὸν πρὸς τοῖς σιτίοις ὥσπερ οἵ 
ἄλλοι λαβόντες: ᾿Δ4ριστοφάνης Πελαργοῖς (1504 K) 

| ἣν γὰρ ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἄδικον σὺ διώκῃς; 
β ἀντιμαρτυροῦσι 
5 δώδεκα τοῖς ἑτέροις ἐπισίτιοι. 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Δαιδάλῳ (1112 K) 

ἐθέλει δ᾽ ἄνευ 
μισϑοῦ παρ᾽ αὐτοῖς καταμένειν ἐπισίτιος. 

51. Ζέφιλος δ᾽ ἐν Συνωρίδι (ἑταίρας δ᾽ ὄνομα 
jj Συνωρὶς) Εὐριπίδου μνησϑεὶς (κύβος δέ τις οὕτως 

καλεῖται Εὐριπίδης) παίξων καὶ πρὸς τὸ τοῦ ποιητοῦ b 
ὄνομα ἅμα καὶ περὶ παρασίτων, τάδε λέγει (1 ὅθ K) 

ἄριστ᾽ ἀπαλλάττεις ἐπὶ τούτου τοῦ κύβου. 
B. ἀστεῖος &i. δραχμὴν ὑπόϑες. 4. κεῖται πάλαι. 
B. πῶς ἂν βάλοιμ᾽ Εὐριπίδην; A. οὐκ ἄν ποτε 
Εὐριπίδης γυναῖκα σώσει". οὐχ ὁρᾷς. 
ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν αὐτὰς ὡς στυγεῖ; 

2 τιν᾽ Herw: τινὰς αὶ 8 Aéysw (y in ras. m?) A: corr. 
Mein ἐστι Cas: ἔτι A 8 τιν᾽ Pors: τὴν A 18 συν- 
διώκῃς ἃ: corr. Pors 18 ἐπισιτίοις A: corr. Cas 26 co- 
σειεν ÀC τραγωιδίαις ἵν᾽ A: corr. C 
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τοὺς δὲ παρασίτους ἠγάπα. λέγει γέ τοι" 
c “ἀνὴρ γὰρ ὅστις εὖ βίον κεκτημένος 

μὴ τοὐλάχιστον τρεῖς ἀσυμβόλους τρέφει. 
ὄλοιτο. νόστου μή ποτ᾽ εἰς πάτραν τυχών: 
B. πόϑεν ἐστὶ ταῦτα. πρὸς ϑεῶν; 4. τί δέ σοι 5 

μέλει; 

οὐ γὰρ τὸ δρᾶμα. τὸν δὲ νοῦν σχοπούμεϑα. 

ἐν δὲ τῇ διασκευῇ τοῦ αὐτοῦ δράματος περὶ Ogyito- 
μένου παρασίτου λέγων φησίν (II566 K) 

ὀργίζεται; παράσιτος ὧν ὀργίζεται; 10 
Β. οὐκ ἀλλ᾽ ἀλείψας τὴν τράπεξαν τῇ χολῇ 
ὥσπερ τὰ παιδί᾽ αὑτὸν ἀπογαλακτιεῖ. 

d x«i ἑξῆς" 

τότε φάγοις, παράσιϑ᾽. B. ὅρα 

ὡς διασέσυρκε τὴν τέχνην. οὐκ οἶσϑ'᾽ ὅτι 15] 
μετὰ τὸν κιϑαρῳδὸν ὃ παράσιτος κρίνεται; 

κἀν τῷ δὲ ἐπιγραφομένῳ Παρασίτῳ δράματί φησιν 
(I1 562 K)* 

οὐ δεῖ παρασιτεῖν ὄντα δυσάρεστον σφόδρα. 
52. Μένανδρος δ᾽ ἐν τῇ Ὀργῇ περὶ φίλου λέγων 20 

οὐχ ὑπακούοντος γάμων δείπνῳ φησίν ΟΥ̓ 119 M) 
e τοῦϑ'᾽ ἑταῖρός ἐστιν ὄντως" οὐκ ἐρωτᾷ πηνίκα 

δεῖπνόν ἐστιν. ὥσπερ ἕτεροι. καὶ τί δειπνεῖν κωλύει 
τοὺς παρόντας, εἶτα δεῖπνον ἕτερον εἰς τρίτην 

βλέπει. 25 

eg rhe s ΡΠ LED TEEQO SLE ODER AD 

καὶ AAstug ἐν Ὀρέστῃ Νικόστρατός τε ἐν Πλούτῳ 

Ὁ Burso τ 187. 4 τυχών Eur. Iph. T. 535: id A 

8 αὐτοῦ τοῦ À: corr. Schw, τούτου τοῦ Mein 15 διασέσύρέχε Α: 
corr s 19 δυσάριστον À: corr. C 22 ὄντως ἐστίν À: corr. 
Grot 26 περὶ δεῖπνον A: corr. Cas 21 sqq. truncata 
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Mévavógóg ve iv Μέϑῃ καὶ Νομοϑέτῃ. Φιλω- 
νέίδης τὲ ἐν Κοϑόρνοις οὕτως (1255 K) 

ἐγὼ δ᾽ ἀπόσιτος ὧν τοιαῦτ᾽ οὐκ ἀνέχομαι. 
τῷ δὲ παράσιτος ὅμοιά ἐστιν ὀνόματα ἐπίσιτος., περὶ 
οὗ προείρηται (ρ. 346 ἢ, καὶ οἰκόσιτος σιτόκουρός τὲ 
καὶ αὐτόσιτος, ἔτι δὲ κακόσιτος καὶ ὀλιγόσιτος. μνη- 
μονεύει δὲ τοῦ μὲν oixocírov ναξαν δρίδης ἐν Κυνη- 
γέταις (II 144 K) 

υἱὸς γὰρ οἰκόσιτος ἡδὺ γίνεται. f 
καλεῖται δ᾽ οἰκόσιτος ὁ μὴ μισϑοῦ, ἀλλὰ προῖκα τῇ 
πόλει ὑπηρετῶν. ᾿ἀντιφάνης Σκύϑῃ (191 Ky 

ταχὺ γὰρ γίνεται 
ἐχκλησιαστὴς οἰκόσιτος. 

Μένανδρος ZaxvvA(o (IV 99 M) 
οἰκόσιτον νυμφίον 

οὐδὲν δεόμενον προικὸς ἐξευρήκαμεν. 
καὶ ἐν Κιϑαριστῇ (IV 150 M) 

οὐκ οἰκοσίτους τοὺς ἀκροατὰς λαμβάνεις. 
— ἐπισιτίου δὲ Κράτης Τόλμαις (1140 K) 

ποιμαίνει δ᾽ ἐπισίτιον, ῥιγῶν δ᾽ ἐν Μεγαβύξου 
[δέξετ᾽ ἐπὶ μισϑῷ σῖτος]. -- 

ἰδίως δ᾽ ἐν Συναριστώσαις ἔφη (IV 302 My 248 

ἀστεῖον τὸ μὴ 
συνάγειν γυναῖκας μηδὲ δειπνίζειν ὄχλον, 
ἀλλ᾽ οἰκοσίτους τοὺς γάμους πεποιηκέναι. 

σιτοκούρου δ᾽ ΄άλεξις μνημονεύει ἐν Παννυχίδι ἢ 
᾿Ερίϑοις (II 868 K) 

2 δ᾽ ἐνς 12 fort. γλυκὺ γὰρ 14 δακτύλωι αὶ — 19—21 
fort. retrahenda ad p. 246 f 19. 20 ἐπισίτου et ἐπίσιτον Pors 
20 guyàvr  Pors μεταβύξου A: corr. Cas 21 δέξεταί τ᾽ Pors 
σῖτον Cas, totum versum del. Wilam 



, | 
ἔσῃ περιπατῶν σιτόκουρος. 

Μένανδρος δὲ τὸν ἄχρηστον καὶ μάτην τρεφύ- 
μενον σιτόχουρον εἴρηχεν ἐν Θρασυλέοντι οὕτως 
(IV 139 M)* 

2 , , , , e Ld 

b .. ὄχνηρος, πᾶντα μέλλων, σιτόκουρος ὁμολογῶν 5 

παρατρέφεσϑαι. 
καὶ ἐν Πωλουμένοις (IV 196 M) * 

. τάλας, ἕστηκας ἔτι πρὺς ταῖς ϑύραις 

τὸ φορτίον ϑείς" σιτόκουρον, ἄϑλιον, 
ἄχρηστον εἰς τὴν οἰκίαν εἰλήφαμεν. 10 

αὐτόσιτον δ᾽ εἴρηκε Κρώβυλος ἐν Amayyouévo (IV 
565 M)' 

παράσιτον αὐτόσιτον. αὑτὸν γοῦν τρέφων 
τὰ πλεῖστα συνερανιστὸς εἶ τῷ δεσπότῃ. 

κακοσίτου δὲ μέμνηται Εὔβουλος ἐν Γανυμήδει (Il 15 
171 K) | 

c ὕπνος αὐτὸν ὄντα XCXÓGUTOV τρέφει. 
ὀλιγοσίτου δὲ μέμνηται Φρύνιχος ἐν Μονοτρόπῳ 
(EST Κ)" 

ὁ δὲ ὀλιγόσιτος Ἡρακλῆς ἐκεῖ τί δρᾷ; 
καὶ Φερεκράτης ἢ Στράττις ἐν ᾿4γαϑοῖς (1 148 Κ)" 

ὡς ὀλιγόσιτος ἦσϑ᾽ ἄρ᾽, ὃς κατεσϑέίεις 

τῆς ἡμέρας μαχρᾶς τριήρους σιτία: 
58. τοσαῦτα τοῦ Πλουτάρχου εἰπόντος περὶ παρα- 

σίτων διαδεξάμενος τὸν λόγον ὃ Ζημόκριτος ᾿ ἀλλὰ 
μὴν καὶ αὐτός᾽, ἔφη. ᾿ τὸ ποτίκολλον ἅτε ξύλον παρὰ 
ξύλῳ, ὡς ὃ Θηβαῖος εἴρηκεν ποιητής (ἔτ. 341), περὶ 
κολάκων ἐρῶ τι. ἱπράττει γὰρ πάντων ὁ κόλαξ (gioca, perm [t 

5 fort.zévr Owv. σιτόκουρον ἄϑλιον ἄχρηστον εἰς γῆν (sic) 
ὁμολογῶν ἃ (ex vv. 9. 10): corr. Pors 10 ἄχρηστον om. AC, 
cf. ad v. 5 14 συνερανιστὴς AC: corr. Pors 
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o καλὸς εἶπεν Μένανδρος (IV135,16 M), οὐ μακρὰν 

δ᾽ ἐστὶν 0 κόλαξ τοῦ τῶν παρασίτων ὀνόματος. Κλεί- 
σοφον γοῦν τὸν ὑπὸ πάντων κόλακα Φιλίππου τοῦ 

τῶν Μακεδόνων βασιλέως ἀναγραφόμενον (᾿4ϑηναῖος 
δ᾽ ἦν γένος, ὥς φησι Σάτυρος ὁ περιπατητικὸς ἐν 
τῷ Φιλίππου βίῳ [FHGIII1601) “υγκεὺς ὁ Σάμιος 
ἐν τοῖς ᾿ἀπομνημονεύμασι παράσιτον ὀνομάξει λέγων 
οὕτως" ᾿ Κλείσοφος 0 Φιλίππου παράσιτος ἐπιτιμῶντος 
αὐτῷ τοῦ Φιλίππου διότι ἀεὶ αἰτεῖ, “ἵν᾽, ἔφη, μὴ ἐπι- 
λανϑάνωμαι: τοῦ δὲ Φιλίππου δόντος αὐτῷ ἵππον 
τραυματίαν ἀπέδοτο. καὶ μετὰ χρόνον ἐπερωτηϑεὶς ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως ποῦ ἐστιν, ᾿ἐκ τοῦ τραύματος, ἔφη: 
᾿᾽κείνου πέπραται᾽ σκώπτοντος δ᾽ αὐτὸν τοῦ Φιλίππου 

M 5 - LONE D ? ? ' , tU , 3 ^ καὶ εὐημεροῦντος iv οὐκ ἐγὼ σέ, ἔφη, ϑοέψω; καὶ 
ὃ Ζελφὸς δὲ Ἡγήσανδρος ἐν τοῖς ὑπομνήμασι (FHG 
IV 418) περὶ τοῦ Κλεισόφου τάδε ἱστορεῖ" ᾿ Φιλίππου 
τοῦ βασιλέως εἰπόντος διότι γράμματα αὐτῷ ἐκομίσϑη 
παρὰ Κότυος τοῦ Θρακῶν βασιλέως Κλείσοφος παρὼν 
2 613 Y 1 p o “- N ΄ , 
ἔφη sv γε νὴ τοὺς ϑεούς. τοῦ δὲ Φιλίππου εἰπόντος 
C * ' 5 CN ec , ALLEN ' , 
τί δὲ Gv οἶδας ὑπὲρ ὧν γέγραπται: νὴ τὸν 4] έα 

τὸν μέγιστον᾽, εἶπεν, ᾿ἄκρως γέ μοι ἐπετίμησας: 
ὕά, Σάτυρος δ᾽ ἐν τῷ Φιλίππου βίῳ (FHGII 161) 
“ὅτε, φησί, Φίλιππος τὸν ὀφθαλμὸν ἐξεκόπη συμ- 
προῆλθεν αὐτῷ καὶ ὁ Κλείσοφος τελαμωνισϑεὶς τὸν 
αὐτὸν ὀφθαλμόν. καὶ πάλιν ὅτε τὸ σκέλος ἐπηρώϑη. 
σχάξων συνεξώδευε τῷ βασιλεῖ. καὶ εἴ ποτε δοιμὺ 

, - 2 , , 3 δ 

προσφέροιτο τῶν ἐδεσμάτων o Φίλιππος. αὑτὸς συν- 

9 ἀεὶ C: δὲὶι Α ἵν᾽, ἔφη, μὴ ἐπιλανϑάνωμαι Pors: swa 
φημι ἐπιλανϑάνωμαι Α 18 Θρᾳκῶν C: om. A 19 σύγε 
Μη τοὺς À: corr. C 21 ἐπιτιμήσας A: corr. C 26 δριμύ 
τι Pors 
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ϑφϑέστρεφε τὴν ὄψιν ὡς συνδαινύμενος᾽. ἐν δὲ τῇ ᾿ἀράβων 
χώρᾳ οὐχ ὡς ἐν κολακείᾳ τοῦτ᾽ ἐποίουν, ἀλλὰ κατά 

, , , € - 

TL νόμιμον, βασιλέως πηρωϑεντος τι TOV μελῶν συν- 

υποχρίνεσϑαι τὸ ὅμοιον πάϑος, ἐπεὶ καὶ γέλοιον νο- 
Qt 

y. * , EY S ecu, , 

μίξουσιν ἀποθανόντι μὲν αὐτῷ σπουδάζειν συγκατο- 
ούττεσϑαι. πηρωϑέντι ὃὲ μὴ χαρίξζεσϑαι τὴν ἴσην 
δόξαν τοῦ πάϑους. Νικόλαος δ᾽ ὃ 4αμασκηνὸς 

(εἷς δ᾽ ἦν τῶν ἐκ τοῦ περιπάτου) ἐν τῇ πολυβύβλῳ 9 i 9 7 ( 
, (p 'N * , 'N "» ἱστορίᾳ (ἑκατὸν γὰρ καὶ τεσσαράκοντα εἰσι πρὸς ταῖς 

τέσσαρσι) τῇ ἑκκαιδεκάτῃ καὶ ἑἕχατοστῇ (FHG III 418) 10 
b φησιν ᾿4διάτομον τὸν τῶν Σωτιανῶν βασιλέα (ἔϑνος 

δὲ τοῦτο Κελτικὸν) ἑξακοσίους ἔχευν λογάδας περὶ 

αὑτόν, ovg καλεῖσθαι ὑπὸ Γαλατῶν τῇ πατρίῳ γλώττῃ 
σιλοδούρους᾽ τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἑλληνιστὶ εὐχωλιμαῖοι. 
ἱτούτους δ᾽ οἵ βασιλεῖς ἔχουσι συζῶντας καὶ συναπο- 15 

᾿ϑνήσκοντας ταύτην ἐχείνων εὐχὴν ποιουμένων" ἀνϑ' 
ἧς συνδυναστεύουσί τε αὐτῷ τὴν αὐτὴν ἐσϑῆτα καὶ 
δίαιταν ἔχοντες καὶ συναποϑνήσχουσι κατὰ πᾶσαν 
9 , E , , ^ E , 

ἀνάγκην εἴτε νόσῳ τελευτήσειξ βασιλεὺς sive πολέμῳ 
PX] P/ 4 M ᾽ M ^, ^ 2 i 3 

εἶτ᾽ ἄλλως πως. καὶ οὐδεὶς εἰπεῖν ἔχει τινὰ ἀποδει- 20 
, , . , er e 25 LJE9Y 

λιάσαντα TovrOV rov ϑάνατον orav ἤκχῃ βασιλεῖ ἢ 

διεκδύντα. 
e 0D. Φίλιππον δέ φησι Θεόπομπος ἐν τῇ τε- 
τάρτῃ καὶ τεσσαρακοστῇ τῶν ἱστοριῶν (ἨΘΙ 81) | 

Θρασυδαῖον τὸν Θεσσαλὸν καταστῆσαι τῶν ὁμοεϑνῶν 25 

τύραννον. μικρὸν μὲν ὄντα τὴν γνώμην, κόλακα δὲ 
2 Ε , o: 

μέγιστον. ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Δἀρκαδίων ὃ ᾿Δχαιὸς κόλαξ qv: 

8 πηρωϑέντος K: παϑόντος AC 14 σιλοδούνους Α: 
σιλοδούρους C, fort. σολιδούρους (solduri? Caes. b. G. III 20) 
16. 17 ἀνθ ὧν C 19 sive νόσῳ K: εἶτ᾽ iv v». AC 
26 μιαρὸν Cas 
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S δ᾽ 

περὶ οὗ ὃ αὐτὸς ἱστορεῖ Θεόπομπος καὶ Ζοῦρις ἐν 
πέμπτῃ Μακεδονικῶν (ΗΘ 1411) οὗτος δὲ ὁ ᾿24ρ- 
καδίων μισῶν τὸν Φίλιππον ἑκούσιον ἐκ τῆς πατρίδος 
φυγὴν ἔφυγεν. ἦν δ᾽ εὐφυέστατος καὶ πλείους ἀπο- 
φάσεις αὐτοῦ μνημονεύονται. ἔτυχεν δ᾽ οὖν ποτε ἐν 

“Ιελφοῖς ἐπιδημοῦντος Φιλίππου παρεῖναι καὶ τὸν 

᾿Ἰρκαδίωνα" ov ϑεασάμενος ὁ Μακεδὼν καὶ προσ- 
καλεσάμενος ᾿ μέχρι τίνος φεύξῃ, φησίν, ᾿ἀρκαδίων 
καὶ ὃς (1 139)" 

τς ἧς v ἂν τοὺς ἀφίκωμαι οἱ οὐκ ἴσασι Φίλιππον. 
Φύλαρχος δ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ καὶ εἰκοστῇ τῶν ἴστο- 
ριῶν (FHGI344) γελάσαντα τὸν Φίλιππον ἐπὶ τούτῳ 
καλέσαι τε ἐπὶ δεῖπνον τὸν ᾿ἀρχκαδίωνα καὶ οὕτω τὴν 
ἔχϑραν διαλύσασϑαι. περὶ δὲ Νικησίου τοῦ ᾿᾽4λεξάν- 
δροου κόλακος Ἡγήσανδρος τάδ᾽ ἱστορεῖ (F HG ΤΥ 414) 
“᾿Αλεξάνδρου δάκνεσϑαι φήσαντος ὑπὸ μυιῶν καὶ προ- 
ϑύμως αὐτὰς ἀποσοβοῦντος τῶν κολάκων τις Νικησίας 
παρὼν “ἦ που τῶν ἄλλων uviQv, εἶπεν, ᾿ αὗται πολὺ 
κρατήσουσι τοῦ σοῦ γευσάμεναι αἵματος. ὃ δ᾽ αὐτός 
φησι καὶ Χειρίσοφον τὸν Ζιονυσίου κόλακα ἰδόντα 

Διονύσιον γελῶντα μετά τινῶν γνωρίμων (ἀπεῖχεν 

δ᾽ dz αὐτῶν πλείω τόπον, ὡς μὴ συνακούειν) συγ- 
γελᾶν. ἐπεὶ δ᾽ ὁ Διονύσιος ἠρώτησεν αὐτὸν διὰ 
τίνα αἰτίαν οὐ συνακούων τῶν λεγομένων γελᾷ, 
“ὑμῖν͵, φησί, ἱπιστεύω διότι τὸ δηϑὲν γέλοιόν ἐστιν: 
56. πλείστους δ᾽ εἶχεν καὶ 0 υἱὸς αὐτοῦ Διονύσιος 

τοὺς χολακεύοντας. οὖς καὶ προσηγόρευον οἷ πολλοὶ 
ΖΔιονυσοκόλακας. οὗτοι δὲ προσεποιοῦντο μήτε ὀξὺ 

18 ἐκάλεσε AC (sed in C oratio recta): corr. Cas 14 ἡγη- 
σίου νικησίου A: corr. Schw 17 εἷς C 922. 93 cvyysiàv 
add. C 23 δὲ add. C 
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»ν ' ' c] , ^ e , , 5 

ὁρᾶν παρὰ τὸ δεῖπνον, ἐπεὶ ὁ Ζιονύσιος ovx qv 

ὀξυώπης. ἔψαυσν τε τῶν παρακειμένων ὡς οὐχ ὁρῶντες, 
ξἕως ὁ Διονύσιος αὐτῶν τὰς χεῖρας πρὸς τὰ λεκάνια 

προσῆγεν. ἀποπτύοντος δὲ τοῦ Διονυσίου πολλάκις 

-Φυρπαρεῖχον τὰ πρόσωπα καταπτύεσϑαι καὶ ἀπολείχοντες 
' , » N M 2 , {τ , 2 

τὸν σίαλον, ἔτι δὲ τὸν ἔμετον αὐτοῦ μέλιτος ἔλεγον 

εἶναι γλυκύτερον. Τίμαιος δ᾽ ἐν τῇ δευτέρα καὶ 
εἰκοστῇ τῶν ἱστοριῶν (FHGI??4) Ζ]΄ημοχλέα φησὶ 

τὸν Διονυσίου τοῦ νεωτέρου κόλακα, ἔϑους ὄντος 

κατὰ Σικελίαν ϑυσίας ποιεῖσϑαι κατὰ τὰς οἰκίας ταῖς 

Νύμφαις καὶ περὶ τὰ ἀγάλματα παννυχίζειν μεϑυ- 
σκομένους ὀρχεῖσθαί τε περὶ τὰς ϑεάς. ὁ Ζημοκλῆς 
tA ' T. M , ' 5 ^ , 3 , 

ἐάσας τὰς Νύμφας καὶ εἰπὼν ov δεῖν προσέχειν ἀψύχοις 
ϑεοῖς ἐλθὼν ὠρχεῖτο περὶ τὸν Ζιονύσιον. ἔπειτα πρε- 

, 2 

σβεύσας ποτὲ us9' ἕτέρων ὡς τὸν Ζ]ιονύσιον καὶ 
M , , 

πάντων κομιζομένων ἐπὶ τριήρους χατηγορούμενος ὑπὸ 
τῶν ἄλλων ὅτι στασιάζοι κατὰ τὴν ἀποδημίαν καὶ 
βλάπτοι τοῦ Zl.ovvo(ov τὰς κοινὰς πράξεις καὶ σφόδρα 

- , 2 , » ' ' 

τοῦ Διονυσίου ὀργισϑέντος ἔφησεν τὴν διαφορὰν γε- 
νέσϑαι αὑτῷ πρὸς τοὺς συμπρέσβεις, ὅτι μετὰ τὸ 
δεῖπνον ἐχεῖνοι μὲν τῶν Φρυνίχου xal Στησιχόρου, 

ἔτι δὲ Πινδάρου παιάνων τῶν ναυτῶν τινὰς ἀνειλη- 
φότες 100v, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν βουλομένων τοὺς ὑπὸ 
τοῦ Διονυσίου πεποιημένους διεπεραίνετο. καὶ τούτου 

σαφῆ τὸν ἔλεγχον παρέξειν ἐπηγγείλατο τοὺς μὲν γὰρ 
αὑτοῦ κατηγόρους οὐδὲ τὸν ἀριϑμὸν τῶν ἀσμάτων 

8 λεκάρια Α: corr. Ὁ 6 ἔτι καὶ C: fort. ἔτι δὲ καὶ 
14 περὶ Wilam: πρὸς A 15 ὡς τὸν 4. del. Schw (μετὰ 
πρεσβείαν τινὰ C), ὡς τὸν “ίωνα Mueller 21 τῶν Dobr: τὸν ἃ 
29 παιᾶνα À: corr. K τινὰς Mein: τινες Α 93 τοὺς ὑπὸ 
τοῦ Schw: τοῦ συμπότου ἃ τοὺς αὐτοῦ Ζίιον. διεπ. C 

10 

18 

20 
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κατέχειν, αὐτὸς Ó ἕτοιμος εἶναι πάντας ἐφεξῆς ἄδειν. 

λήξαντος δὲ τῆς ὀργῆς τοῦ Διονυσίου πάλιν ὃ 4η- 
- I c , 2123 , , , 

μοκλῆς ἔφη" ᾿χαρίσαιο δ᾽ ἂν μοί τι, Διονύσιξε, κελεύ- 

σας τινὶ τῶν ἐπισταμένων διδάξαι ue τὸν πεποιημένον 
εἰς τὸν ᾿Δἀσκληπιὸν παιᾶνα᾽ ἀκούω γάρ σε πεπραγμα- 
τεῦσϑαι περὶ τοῦτον παρακεκλημένων δέ ποτὲ τῶν 

, ἣν Mi - , 9.—4 M E") , ^ e 

φίλων ὑπὸ ToU Ζηιονυσίου ἐπὶ τὸ δεῖπνον εἰσιὼν ὃ 
Ζιονύσιος εἰς τὸν οἶκον γράμματα ἡμῖν. ἔφη, ἄνδρες 

, ^ - c ej T 

φίλοι, ἐπέμφϑη παρὰ τῶν ἡγεμόνων τῶν εἰς Νέαν 

πόλιν ἀποσταλέντων. καὶ ὃ Ζ]ημοκλῆς ὑπολαβὼν [ἔφη] 
“εὖ γε νὴ τοὺς ϑεοὺς ἐποίησαν, ἔφη, ᾿ Διονύσιε. κἀ- 
κεῖνος προσβλέψας αὐτῷ “τί δ᾽ οἶδας᾽, ἔφη, GU, πό- 
τερὰ χατὰ γνώμην ἐστὶν ἢ τοὐναντίον ἃ γεγράφασι: 
καὶ ὁ Ζημοκλῆς “εὖ ys νὴ τοὺς ϑεοὺς ἐπιτετί- 

» , ? A , , 5 μηκας, ἔφη. Διονύσιε. καὶ Σάτυρον δέ τινα dva- 
γράφει ὁ Τίμαιος κόλακα ἀμφοτέρων τῶν Ζιιονυσίων. 
51. Ἡγήσανδρος δ᾽ ἱστορεῖ (FHGIV 415) καὶ Ἱέρωνα 
τὸν τύραννον ἀμβλύτερον χατὰ τὰς ὄψεις γενέσϑαι 

καὶ τοὺς συνδειπνοῦντας τῶν φίλων ἔχειν ἐπίτηδες 

διαμαρτάνοντας τῶν ἐδεσμάτων, ἵν᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ χειρα- 
» - - x 2 3 

γωγῶνται καὶ δοκῇ τῶν ἄλλων ὀξυδερκέστερος εἶναι. 

Εὐκλείδην δέ φησιν Ἡγήσανδρος τὸν Σεῦτλον ἐπι- 
καλούμενον (παράσιτος δ᾽ qv καὶ οὗτος) παραϑέντος 
τινὸς αὐτῷ πλείους σόγκους ἐν δείπνῳ. 0 Καπανεύς, 
2 e € A] -» 3 , , , 3 »" c , 

ἔφη, ὁ ὑπὸ τοῦ Εὐριπίδου εἰσαγόμενος ἐν ταῖς Ix&- 
τισιν (164) ὑπεραστεῖος ἦν 

25 , er ᾽ 5B" γϑ 3 
μισῶν τραπέξας ὅστις ἐξογκοῖτ᾽ ἄγαν. 

οἵ δὲ δημαγωγοῦντες, φησίν, ᾿4ϑήνησι κατὰ τὸν Χρεμω- 

6 τοῦτον C: τούτων AÀ 10 ἔφη del. Καὶ 19 τύ δ. ΟΣ 
το δ᾽ A 19 velut προσποιεῖσϑαι οὕτως ἔχειν 20 ὑπ᾽ 
αὐτοῦ C: ὑπ᾽ αὐ À 21 i. e. ἐκσογκοῖτο 

5 
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» , 3 
νίδειον πόλεμον κολακεύοντες τοὺς ᾿2“ϑηναίους τἄλλα 

μὲν ἔφασκον πάντα εἶναι κοινὰ τῶν Ελλήνων, τὴν 
δ᾽ ἐπὶ τὸν οὐρανὸν ἀνθρώπους φέρουσαν ὁδὸν ᾿᾽4ϑη- 
ναίους εἰδέναι μόνους. Σάτυρος δ᾽ é is βί ς [ 2 ρος ἐν τοῖς βίοις 
/ 1 3 N , 
(FHGIII 164) ᾿νάξαρχόν φησι τὸν εὐδαιμονικὸν quAO- 

σοφον ἕνα τῶν ᾿4λεξάνδρου γενέσθαι κολάκων καὶ 
, d » 2 N 2-7 , ' 

συνοδεύοντα τῷ βασιλεῖ, ἐπεὶ ἐγένετό mors βροντὴ 
, c €- τ , 

ἰσχυρὰ καὶ ἐξαίσιος ὡς πάντας πτῆξαι, εἰπεῖν ᾿ μή τι 

σὺ τοιοῦτον ἐποίησας, ᾿4λέξανδρε. ὁ τοῦ Διός: τὸν 
Ξ - , B - 

2510& γελάσαντα εἰπεῖν ov γὰρ φοβερὸς βούλομαι εἶναι, 
καϑάπερ σύ μὲ διδάσκεις ὁ τὰς τῶν σατραπῶν καὶ 
βασιλέων κελεύων μὲ δειπνοῦντα προσφέρεσθαι κε- 

φαλας. ᾿Δριστόβουλος δέ φησιν ὃ Κασσανδρεὺς 
(fr.28" M). “Ζιώξιππον τὸν ᾿4ϑηναῖον παγκρατιαστὴν 
τρωϑέντος ποτὲ τοῦ ᾿“λεξάνδρου καὶ αἵματος δέοντος 
εἰπεῖν (E340) 

ἰχὼρ οἵόσπερ τε δέει μακάρεσσι ϑεοῖσιν. 
58. ᾿Επικράτης δ᾽ ὁ ᾿4ἀϑηναῖος πρὸς βασιλέα πρεσβεύ- 
σας. ὥς φησιν Ἡγήσανδρος (FHGIV 414), καὶ πολλὰ 
δῶρα παρ᾽ ἐκείνου λαβὼν οὐκ ἠσχύνετο κολακεύων 
οὕτως φανερῶς χαὶ τολμηρῶς τὸν βασιλέα ὡς καὶ 

εἰπεῖν, δεῖν κατ᾽ ἐνιαυτὸν οὐκ ἐννέα ἄρχοντας, ἀλλ᾽ 
ἐννέα πρέσβεις αἱρεῖσθαι πρὸς βασιλέα. ϑαυμάξω δὲ 
ἔγωγε τῶν ᾿“ϑηναίων πῶς τοῦτον μὲν ἄκριτον εἴασαν. 

Ζημάδην δὲ δέκα ταλάντοις ἐξημίωσαν. ὅτι ϑεὸν εἰση- 

γήσατο ᾿Δλέξανδρον, καὶ Τιμαγόραν δ᾽ ἀπέκτειναν, ὅτι 
πρεσβεύων ὡς βασιλέα προσεκύνησεν αὐτόν. Τίμων 
ὁ Φλιάσιος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν σίλλων (fr. 64W) ᾿“ρίστωνά 

26 Τιμαγόραν Valesius coll. II 48e: Εὐαγόραν AC Εὐα- 
γόραν δὲ καὶ ἀπέκτειναν lemm. A 
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φησι τὸν Χῖον, Ζήνωνος δὲ τοῦ Κιτιέως γνώριμον. 
κόλακα γενέσθαι Περσαίου τοῦ φιλοσύφου, ὅτι ἦν 
ἑταῖρος ᾿ἀντιγόνου τοῦ βασιλέως. Φύλαρχος δὲ ἐν ς΄ 
ἱστοριῶν (FHGI336) Νικησίαν φησὶ τὸν ᾿4λεξάνδρου 
κόλακα ϑεασάμενον τὸν βασιλέα σπαρασσόμενον ὑφ᾽ 
οὗ εἰλήφει φαρμάκου εἰπεῖν “ὦ βασιλεῦ, τί δεῖ 

ποιεῖν ἡμᾶς, ὅτε καὶ ὑμεῖς οἵ ϑεοὶ τοιαῦτα πάσχετε; 
καὶ τὸν ᾿4λέξανδρον μόλις ἀναβλέψαντα, ποῖοι 
ϑεοί; φῆσαι, φοβοῦμαι μή τι ϑεοῖσιν ἐχϑροοί᾽ ἐν 
ὃὲ τῇ ὀγδόῃ καὶ εἰκοστῇ (FHGI348) ὁ αὐτὸς Φύ- 
λαρχος ᾿Αντιγόνου τοῦ κληϑέντος ᾿Επιτρύπου τοὺς 
“ακεδαιμονίους ἑλόντος κόλακα γενέσθαι ᾿Ζ4πολλο- 

φάνη τὸν εἰπόντα τὴν ᾿Δἀντιγόνου τύχην ἀλεξανδρίζειν. 
05. Εὔφαντος δ᾽ ἐν τετάρτῃ ἱστοριῶν (ΟΠ 19) 

Πτολεμαίου φησὶ τοῦ τρίτου βασιλεύσαντος Αἰγύπτου 

κόλακα γενέσϑαι Καλλιχράτην, ὃς οὕτω δεινὸς ἦν. 
ὡς μὴ μόνον Ὀδυσσέως εἰκόνα ἐν τῇ σφραγῖδι περι- 
φέρειν, ἀλλὰ καὶ τοῖς τέκνοις ὀνόματα ϑέσϑαι Τηλέ- 
yovov καὶ ᾿ἀντίκλειαν. Πολύβιος δ᾽ ἐν τῇ τρισκαι- 

δεκάτῃ (cap.4 H) τῶν ἵστοριῶν Φιλίππου τοῦ κατα- 
λυϑέντος ὑπὸ Ῥωμαίων κόλακα γενέσϑαι Ἡρακλείδην 
τὸν Ταραντῖνον τὸν καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ πᾶσαν 
ἀνατρέψαντα᾽ ἐν δὲ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ (c.11H) 
"AyatoxA£ovg τοῦ Οἰνάνϑης υἱοῦ, ἑταίρου δὲ τοῦ Φιλο- 
πάτορος βασιλέως Φίλωνα. ἱΙερωνύμου δὲ τοῦ Συρα- 
κοσίων τυράννου Θράσωνα τὸν Κάρχαρον ἐπικαλού- 
μενον Βάτων ὁ Σινωπεὺς ἱστορεῖ ἐν τῷ περὶ τῆς τοῖ 

ἹΙερωνύμου τυραννίδος (FHGIV349), προσφέρεσθαι 

4 νικητᾶν C 9 μή τι Mein: μή τοι À μὴ τοῖς C 21 Ἥρα- 
κλείδην Polyb: προχλείδην A προκλείδην C 24 ἑτέρου Α: 
corr, Leopardi 
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φάσχων αὐτὸν ἕχάστοτε πολὺν ἄχρατον. τοῦτον ὃ 
ἐποίησεν ἀναιρεϑῆναι ὑπὸ τοῦ ᾿Ιερωνύμου ἕτερος κόλαξ 

- M -- At , ' SY 'N € , 5 , Σῶσις ὄνομα xal αὐτὸν δὲ τὸν Ιερώνυμον ἀνέπειδεν 
διάδημά ce ἀναλαβεῖν καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὴν 
P74 ^ AY ev 3 , , e , 

ἄλλην πᾶσαν διασκευὴν ἣν ἐφόρει Ζιονύσιος ὁ τύ- 

ραννος. ᾿4γαϑαρχέδης δ᾽ ἐν τῇ τριακοστῇ τῶν ἕστο- 
ριῶν (ΗΘ ΠῚ 194) ᾿ἱρήσιππος. φησίν. ὃ Σπαρτιάτης. 
ἄνθρωπος οὐ μετρίως φαῦλος οὐδὲ δοχῶν χρηστὸς 
εἶναι, πιϑανὸν δ᾽ ἔχων ἐν κολακείᾳ λόγον καὶ ϑερα- 

Ὡδοπεῦσαι τοὺς εὐπόρους μέχρι τῆς τύχης δεινός. τοι- 
οὗτος ἣν καὶ Ἡρακλείδης ὃ Μαρωνείτης ὁ Σεύϑου 

τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως κόλαξ. οὗ μνημονεύει Ξενοφῶν 
ἐν ζ΄ ̓ άναβάσεως (8,10). 60. Θεόπομπος δ᾽ ἐν ὀκτω- 

καιδεχάτῃ ἱστοριῶν (6 1801) περὶ Νικοστράτου ᾽4ρ- 
γείου λέγων ὡς ἐχολάχευε τὸν Περσῶν βασιλέα γράφει 
καὶ ταῦτα “Νικόστρατον δὲ τὸν 4oysiov πῶς οὐ 

χρὴ φαῦλον νομίξειν, ὃς προστάτης γενόμενος τῆς 
"Aoysíov πόλεως καὶ παραλαβὼν καὶ γένος καὶ χρή- 
ματα καὶ πολλὴν οὐσίαν παρὰ τῶν προγόνων ἅπαντας 

ὑπερεβάλετο τῇ κολακείᾳ καὶ ταῖς ϑεραπείαις οὐ μόνον 
τοὺς τότε στρατείας μετασχόντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἔμ- 
προσϑεν γενομένους. πρῶτον μὲν γὰρ οὕτως ἠγάπησε 
τὴν παρὰ τοῦ βαρβάρου τιμὴν ὥστε βουλόμενος ἀρέ- 
σχειν καὶ πιστεύεσϑαι μᾶλλον ἀνεκόμισε πρὸς βασιλέα 
τὸν υἱόν: ὃ τῶν ἄλλων οὐδεὶς πώποτε φανήσεται 
ποιήσας. ἔπειτα x«9' ἕχάστην ἡμέραν, ὁπότε μέλλοι 
δειπνεῖν, τράπεξαν παρετίϑει χωρὶς Ovouctov τῷ δαί- 
uov. τῷ βασιλέως. ἐμπλήσας σίτου καὶ τῶν ἄλλων 
ἐπιτηδείων, ἀκούων μὲν τοῦτο ποιεῖν καὶ τῶν Περσῶν 

. 8 Σῶσις Gronov: oct; AC 8 οὐδὲ Schw: οὔτε AC, fort. φαῦλος 
ὧν ἀλλ᾽ οὐδὲ 11 μαρωνίτης À: corr. C 21 τοὺς τῆς τότε Wilam 
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τοὺς περὶ τὰς ϑύρας διατρίβοντας, οἰόμενος δὲ διὰ 

τῆς ϑεραπείας ταύτης χρηματιεῖσϑαι μᾶλλον παρὰ τοῦ 

βασιλέως: ἦν γὰρ αἰσχροχερδὴς καὶ χρημάτων ὡς 
οὐκ οἶδ᾽ εἴ τις ἔτερος ἥττων ᾿Αττάλου δὲ τοῦ βασι- 
λέως ἐγένετο κόλαξ καὶ διδάσκαλος Ζ“υσίμαχος, ὃν 
Καλλίμαχος μὲν (ἔν. 100 12 Schn) Θεοδώρειον ἀνα- 
γράφει, Ἕρμιππος δ᾽ ἐν τοῖς Θεοφράστου μαϑηταῖς 

καταλέγει. οὗτος δ᾽ ὁ ἀνὴρ καὶ περὶ τῆς ᾿άἀττάλου 
παιδείας συγγέγραφε βίβλους πᾶσαν κολακείαν ἐμφαι- 

νούσας. Πολύβιος δ᾽ ἐν ὀγδόῃ ἱστοριῶν (cap. 34) 
᾿Καύαρος, φησίν, 0 Γαλάτης ὧν τἄλλα ἀγαϑὸς ὑπὸ Σω- 
στράτου τοῦ κόλακος διεστρέφετο. ὃς ἣν Χαλκηδόνιος 

γένος. 61. Δικιννίου δὲ Κράσσου τοῦ ἐπὶ Πάρϑους 
στρατεύσαντος χόλακά φησι γενέσϑαι Νικόλαος ἐν τῇ 
τεσσαρεσκαιδεχάτῃ πρὸς ταῖς ἑκατὸν (FHG III 418) 
᾿Ανδρύμαχον τὸν Καρρηνόν, à τὸν Κράσσον πάντα 

ἀνακοινούμενον προδοϑῆναι Πάρϑοις ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ 
ἀπολέσθαι. οὐκ ἀτιμώρητος δ᾽ ὑπὸ τοῦ δαιμονίου 
παρείϑη ὃ ̓ άνδρόμαχος. μισϑὸν γὰρ λαβὼν τῆς πράξεως 
τὸ τυραννεῖν Καρρῶν τῆς πατρίδος διὰ τὴν ὠμότητα 
xal βίαν ὑπὸ τῶν Καρρηνῶν πανοικίᾳ ἐνεπρήσϑη.- 
Ποσειδώνιος δ᾽ o ᾿Δπαμεύς. ὕστερον δὲ ἱΡύδιος 

χρηματίσας, ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἱστοριῶν (FHG ΠῚ 
354) "Iégux& φησι τὸν ᾿Αντιοχέα πρότερον λυσιῳδοῖς 
ὑπαυλοῦντα ὕστερον γενέσϑαι χόλακα δεινὸν Π|τολε- 
μαίου τοῦ ἑβδόμου βασιλέως τοῦ καὶ Εὐεργέτου ἐπι- 
κληϑέντος καὶ τὰ μέγιστα δυνηϑέντα παρ᾽ αὐτῷ. κα- 
ϑάπερ καὶ παρὰ τῷ Φιλομήτορι. ὕστερον ὑπ᾽ αὐτοῖ 

5 Λυσίμαχος C: σίμαχος ἃ 6 ϑεοδώριον Α: corr. C 11 ἀνὴρ 
ἀγαϑὸς C fort. recte 106 καρρῆνον A: corr. ὁ 20 καρπῶν Α: 
corr. C 

c 

d 
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f διαφϑαρῆναι. Μιϑριδάτου δ᾽ ἀναγράφει κόλακα Σωσί- 
πατρον ἄνϑρωπον γόητα Νικόλαος ὃ περιπατητικός 
(FHG III 415). Θεόπομπος δ᾽ ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν 

᾿“Ελληνικῶν (FHG I2?80) Σισύφου φησὶ τοῦ Φαρσαλίου 

κόλακα καὶ ὑπηρέτην γενέσϑαι ᾿“ϑήναιον τὸν ᾿Ερετριέα. 5 
62. διαβόητος δὲ ἐγένετο ἐπὶ κολακείᾳ καὶ ὁ τῶν 

᾿“ϑηναίων δῆμος. 4Ζημοχάρης γοῦν ὃ ΖΙημοσϑένους 
τοῦ δήτορος ἀνεψιὸς ἐν τῇ εἰχοστῇ τῶν ἱστοριῶν 

(FHGII449) διηγούμενος περὶ ἧς ἐποιοῦντο οἱ ᾽4ϑη- 

φὔϑναῖοι κολακείας πρὸς τὸν Πολιορκητὴν Ζ[ημήτριον 10 
καὶ ὅτι τοῦτ᾽ οὐκ ἦν ἐκείνῳ βουλομένῳ, γράφει οὕτως" 
“ἐλύπει μὲν καὶ τούτων ἔνια αὐτόν, ὡς ἔοικεν, οὐ 
μὴν ἀλλὰ καὶ ἄλλα γε παντελῶς αἰσχρὰ καὶ ταπεινά, 
Δεαίνης μὲν καὶ “αμίας ᾿Δφροδίτης ἱερὰ καὶ Βουρίχου 
καὶ ᾿4δειμάντου καὶ Ὀξυϑέμιδος τῶν χολάκων αὐτοῦ 15 
καὶ βωμοὶ καὶ ἡρῷα καὶ σπονδαί. τούτων ἑἕχάστῳ 
καὶ παιᾶνες ἤδοντο, ὥστε καὶ αὐτὸν τὸν ΖὨημήτριον 
ϑαυμάξειν ἐπὶ τοῖς γινομένοις καὶ λέγειν ὅτι ἐπ᾽ 

b αὐτοῦ οὐδεὶς ᾿4“ϑηναίων γέγονε μέγας καὶ ἁδρὸς τὴν 

ψυχήν. καὶ Θηβαῖοι δὲ κολακεύοντες τὸν ΖὨημήτριον, 20 
ὥς φησι Πολέμων ἐν τῷ περὶ τῆς ποικίλης στοᾶς 

τῆς ἐν Σικυῶνι (fr15Pr), ἱδρύσαντο ναὸν ᾽Ζώφρο- 
δίτης “αμίας. ἐρωμένη δ᾽ ἦν αὕτη τοῦ 4ημη- 

τρίου χαϑάπερ καὶ ἡ Δέαινα. τέ οὖν παράδοξον of 

᾿4ϑηναῖοι (ot» τῶν κολάκων κόλακες ἐποίησαν [οἵ] εἰς 25 | 
αὐτὸν τὸν Ζημήτριον παιᾶνας καὶ προσόδια ἄδοντες; 
φησὶ γοῦν ὃ ΖΦημοχάρης ἐν τῇ πρώτῃ καὶ εἰκοστῇ 
γράφων (FHG1L449): ᾿ἐπανελϑόντα δὲ τὸν Ζημήτριον 

c ἀπὸ τῆς Δευχάδος καὶ Κερκύρας εἰς τὰς ᾿4ϑήνας 

10 πρός τε τὸν A: τε om. C 18 ἀλλὰ om. C, tum fort. ἄλλα 
y ἐδόκει 14 ἱερὰ C: ἐρᾶνα 825 of prius add. alterum del. Coraes 
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οἱ ᾿ἀϑηναῖοι ἐδέχοντο ov μόνον ϑυμιῶντες καὶ στεφα- 

νοῦντες καὶ οἰνοχοοῦντες, ἀλλα καὶ προσοδιακοὶ χοροὶ 
Α (9 711 3 3 6 ^ 207 3 , 3 bd 

καὶ ἰϑύφαλλοι μετ᾽ ὀρχήσεως καὶ δῆς ἀπήντων αὐτῷ 
καὶ ἐφιστάμενοι κατὰ τοὺς ὄχλους mÓov ὀρχούμενοι 
καὶ ἐπάδοντες ὡς εἴη μόνος ϑεὸς ἀληϑινός, οἵ δ᾽ 
ἄλλοι καϑεύδουσιν Y ἀποδημοῦσιν ἢ οὐκ εἰσίν, γεγο- 
νὼς δ᾽ εἴη ἐκ Ποσειδῶνος καὶ ᾿Δφροδίτης, τῷ δὲ 
κάλλει διάφορος καὶ τῇ πρὸς πάντας φιλανθρωπίᾳ 
κοινός. δεόμενοι δ᾽ αὐτοῦ ἵχέτευον, φησί, καὶ προσ- 
ηύχοντο. (63. ὁ μὲν ovv Ζημοχάρης τοσαῦτα εἴρηκε 
περὶ τῆς ᾿4ϑηναίων κολακείας" ΖΙοῦρις δ᾽ ὃ Σάμιος 

ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ τῶν ἱστοριῶν (FHG IL476) 

καὶ αὐτὸν τὸν ἰϑύφαλλον (PLIIL674*B) ..... 

ὡς οἱ μέγιστοι τῶν ϑεῶν καὶ φίλτατοι 
τῇ πόλει πάρεισιν᾽ 
ἐνταῦϑα {γὰρ Δήμητρα καὶ» Ζημήτριον 
[χά dtr) e , ἅμα παρῆγ᾽ ὁ καιρός. 
χὴ μὲν τὰ σεμνὰ τῆς Κόρης μυστήρια 

 épys9" ἵνα ποιήσῃ. 
ὁ δ᾽ ἱλαρός, ὥσπερ τὸν ϑεὸν δεῖ, καὶ χαλος 
καὶ γελῶν πάρεστι. 
σεμνόν τι φαίνεϑ'᾽, ol φίλοι πάντες κύκλῳ, 
5 , 2 5 , 

ἐν μέσοισι δ΄ αὐτός. 
er e δ , M 2 , 

ὅμοιος ὥσπερ οἱ φίλοι μὲν ἀστέρες, 
er ? , c 

ἥλιος Ó ἐκεῖνος. 

ὦ τοῦ χρατίστου παῖ Ποσειδῶνος ϑεοῦ. 

c 

1C — 

2 προσοδιακοὶ Bernhardy: προσόδια καὶ AC 4 κατὰ τὰς 
ὁδοὺς Mein 18 παρατίϑεται suppl. Hullemann 17 suppl. 
Toup 4Ζημήτριος Α: corr. Cas 18 παρῆν A: corr. Pors 
23 τι Mein: 09, A 234 αὐτός C: αὐτοῖς A —— 25 ὅμοιον 
Mein 

ATHENAEUSs Il. 5 



χαῖρε. κἀφροδίτης. 
M N ^" DN N 2 , Y 

15 ἄλλοι μὲν ἡ μαχρᾶὰν γὰρ ἀπεχουσιν ϑεοὶ 

ἢ οὐκ ἔχουσιν ὦτα 
"^^ 3 925€ "^ ? , e Ψ ? e rt 

ἢ ovx εἰσὶν ἢ οὐ προσέχουσιν ἡμῖν οὐδὲ £v, 
σὲ δὲ παρόνϑ' ὁρῶμεν. 5 
ov ξύλινον οὐδὲ A(8wov, ἀλλ᾽ ἀληϑινόν. 

20 εὐχόμεσθα δή σοι" 
πρῶτον μὲν εἰρήνην ποίησον, φίλτατε" 
κύριος γὰρ εἶ σύ. 
τὴν δ᾽ οὐχὶ Θηβῶν, ἀλλ᾽ ὅλης τῆς Ελλάδος 
Σφίγγα περικρατοῦσαν. 

25 Αἰτωλὸς ὅστις ἐπὶ πέτρας καϑήμενος. 

ὥσπερ ἡ παλαιά. 
τὰ σώμαϑ᾽ ἡμῶν πάντ᾽ ἀναρπάσας φέρει. 

f xoUx ἔχω μάχεσϑαι" 
, ' ' e , B - , 

ivo AwuOV γὰρ ἁρπάσαι τὰ τῶν πέλας. 

80 νῦν δὲ καὶ τὰ πόρρω᾽ 

μάλιστα μὲν δὴ σχόλασον αὐτός εἰ δὲ μή. 
9 , 2 e , 

Οἰδίπουν vw  svg&, 

τὴν Σφίγγα ταύτην ὅστις ἢ κατακρημνιεῖ 
* , 

ἢ σποδὸν ποιήσει. 

64. ταῦτ᾽ 100v οἵ Μαραϑωνομάχαι οὐ δημοσίᾳ μόνον, 
ἀλλὰ καὶ κατ᾽ οἰχίαν. οἱ τὸν προσχυνήσαντα τὸν 
Περσῶν βασιλέα ἀποκτείναντες. οἵ τὰς ἀναρίϑμους 
ἰυριάδ ) ( )G "AAsE D μυριάδας τῶν βαρβάρων φονεύσαντες. εξις γοῦν 

, ? , 

οὐδέν Φαρμακοπώλῃ ἢ Κρατεύᾳ προπίνοντά τινὰ εἰσαγα- 

γὼν ἕνὶ τῶν συμποτῶν καὶ λέγοντα ποιεῖ τάδε (1 
336 K)' 

8 uiv C: ug A. 11 περιπατοῦσαν AC: corr. Cas. 12 αἰτω- 
λίδ᾽ Ο 18 πάλαι AC: corr. Cas. 18 κόλασον Toup 21 σπεινον ἃ 
πεινῆν C: corr. Wilam 
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παῖ, τὴν μεγάλην δός, ὑποχέας 
φιλίας κυάϑους τῶν... παρόντων τέτταρας, 
τοὺς τρεῖς δ᾽ Ἔρωτος προσαποδώσεις ὕστερον" 

(£v^» ᾿ἀντιγόνου τοῦ βασιλέως νίκης καλῶς 
5 καὶ τοῦ νεανίσκου κύαϑον “Ζ΄ημητρίου 

uin el... φέρε τὸν τρίτον 

Φίλας ᾿ἀφροδίτης. χαίρετ᾽. ἄνδρες συμπόται. 
ὅσων ἀγαϑῶν τὴν κύλικα μεστὴν πίομαι. 

65. τοιοῦτοι τότ᾽ ἐγένοντο οἱ ᾿4ϑηναῖοι κολακείας 
θηρίου χαλεπωτάτου λύσσαν ἐμβαλούσης αὐτῶν τῇ 
πόλει" ἣν ὃ μὲν Πύϑιος ἑστίαν τῆς ᾿Ελλάδος ἀνεκήρυξε. 
πρυτανεῖον δὲ Ελλάδος 0 δυσμενέστατος Θεόπομπος 

ὁ φήσας ἐν ἄλλοις (FHGIS328) πλήρεις εἶναι τὰς 
᾿ϑήνας 4Διονυσοκολάκων καὶ ναυτῶν καὶ λωποδυτῶν, 
ἔτι δὲ ψευδομαρτύρων καὶ συκοφαντῶν καὶ ψευδοκλη- 
τήρων. ovs ἐγὼ πείϑομαι ὡς ἐπομβρίαν ἤ τι δεινὸν 
ἐκ ϑεοῦ τὴν προειρημένην πᾶσαν εἰσηγήσασϑαι κολα- 
κείαν. περὶ ἧς καλῶς 0 Διογένης ἔλεγε πολὲ κρεῖττον 

εἶναι ἐς κόρακας ἀπελϑεῖν ἢ ἐς κόλακας. oU ζῶντας 

ἔτι τοὺς ἀγαϑοὺς τῶν ἀνδρῶν κατεσϑίουσι. φησί 
γοῦν καὶ ᾿ἀναξίλας ἐν.... (1 214 K) 

οἵ κόλακές εἰσι τῶν ἐχόντων οὐσίας 
σκώληκες. εἰς οὖν ἄκακον ἀνθρώπου τρόπον 
εἰσδὺς ἕκαστος ἐσϑίει καϑήμενος, 

ἕως ἂν ὥσπερ πυρὸν ἀποδείξῃ κενόν. 
ἔπειϑ᾽ ὃ μὲν λέμμ᾽ ἐστίν, ὃ δ᾽ ἕτερον δάκνει. 

Πλάτων τ᾽ ἐν Φαίδρῳ φησί (p. 3405)" *xóAcxi, δεινῷ 

2 συμπαρόντων Mein 8 velut τοὺς τρεῖς δ΄ ἐγὼ Σωτῆρσιν 
3 , ^ eoo D - 
ἀποδώσω ϑεοῖς" 4 ἕν᾽ add. Cas »íxgg καλῶς corrupta 
8 ὕσην A: corr. Cas 29 ἔνιοι κόλακες ἃ οἵ «04. C: ἐν Ἰοῖ 
Mein, ἐν Νηρεῖ Di 26 ἑἕτεροδακνεῖ AC: corr. Cas 

5* 
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ϑηρίῳ καὶ βλάβῃ μεγάλῃ, ὅμως ἐπέμιξεν ἡ φύσις 100- 
2 “ 

viv τινα οὐκ ἄμουσον. Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ 
κολακείας (ἔν. 88 W) φησίν, ὡς Μύρτις ὃ ᾿Δργεῖος 
Κλεώνυμον τὸν χορευτὴν ἅμα καὶ κόλακα προσκαϑί- 
ἕοντα πολλάκις αὐτῷ καὶ τοῖς συνδικάξζουσι, βουλόμενον 5 

^ 1 iN - H M , ᾽ V € 

ὃξ καὶ μετὰ τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἐνδόξων ὁρᾶσϑαι. 

e λαβόμενος τοῦ ὠτὸς καὶ ἕλκων αὐτὸν ἐκ τοῦ συνεδρίου 
πολλῶν παρόντων εἶπεν. “οὐ χορεύσεις ἐνθάδε οὐδ᾽ 
ἁμῶν ἀκούσει. Ζίφιλος δ᾽ ἐν Γάμῳ φησίν (1 δ41 K) 

ὁ γὰρ κόλαξ 10 
PAN A SN z27 δι (G APPM 5 ' N καὶ στρατηγὸν καὶ δυνάστην καὶ φίλους καὶ τὰς 

πόλεις 

ἀνατρέπει λόγῳ κακούργῳ μικρὸν ἡδύνας χρόνον. 
Cd SM M , ς , ^ M 

vvv δὲ καὶ καχεξία τις ὑποδέδυκε τοὺς ὄχλους. 

αἷ κρίσεις 9' ἡμῶν νοσοῦσι. καὶ τὸ πρὸς χάριν πολύ. 

f διὸ x«l Θετταλοὶ καλῶς ποιήσαντες κατέσκαψαν τὴν 

καλουμένην πόλιν Κολακείαν. ἣν Μηλιεῖς ἐνέμοντο. 

ὥς φησι Θεόπομπος év τῇ τριακοστῇ (FHG I 810). 
66. κόλακας δ᾽ εἶναί φησι Φύλαρχος καὶ τοὺς ἐν 
“Δήμνῳ κατοικοῦντας ᾿4ϑηναίων ἐν τῇ τρισκαιδεκάτῃ 

- δ - ; A S , ' 3 WT 
τῶν ἱστοριῶν (FHGI341. χαριν γὰρ ἀποδιδοντας 

»" »"ὝἮ , A012 , ? , 3 ^ 3 δὴ e 255r0ig Σελεύχου καὶ ᾿ἀντιόχου ἀπογόνοις, ἐπεὶ αὐτοὺς ὃ 

Σέλευκος πικρῶς ἐπιστατουμένους ὑπὸ “υσιμάχου οὐ 
, 3 , 3 ^ M * , ? P" , "ς. 

μόνον ἐξείλετο. ἀλλὰ xci τὰς πόλεις αὐτοῖς ἀπέδωκεν 
2 , δ , 3 TJ , , ^ 

ἀμφοτέρας. οἱ Zhuvotev Αϑηναῖον ov uovov ναοὺς 

κατεσκεύασαν τοῦ Σελεύκου, ἀλλὰ xol τοῦ υἱοῦ 
᾿Αντιόχου καὶ τὸν ἐπιχεόμενον κύαϑον ἐν ταῖς συν- 
ουσίαις Σελεύχου σωτῆρος καλοῦσι. 

3 μύρτις C: μυρτις μύστης Α, Mírvg Wilam coll. Arist. 
poet. c. 10 et or. c. Neaer. 33 8 χορεύσει ἃ: corr. C 
9 ἀκούσῃ C 11 fort. xol τὰν πόλει 13 πανούργῳ Nauck 
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ταύτην δὲ τὴν κολακείαν τινὲς ἐκτρεπόμενοι τοὔνομα 
ἀρέσκειαν προσαγορεύουσιν, ὡς καὶ ᾿ἀναξανδρίδης 
ἐν Σαμίᾳ (IL155 K)' 

Ἂ ^ , - 3 , Pd 2 2! τὸ γὰρ κολακεύειν νῦν ἀρέσχειν ὄνομ᾽ ἔχει. 
οὐκ ἐπίστανται δὲ oí τὴν κολακείαν μεταχειριζόμενοι 
er ; er [3 , , , P - 
ὥς ἐστιν αὕτη ἡ τέχνη ὀλιγοχρόνιος. "AÀsEig γοῦν 
φησιν ἐν Ἁϑευδομένῳ (11 3892 Κ)᾽ 

΄ EY , ᾿ , 2 “ἃ 
κόλακος δὲ βίος μικρὸν χρόνον ἀνϑεῖ" 

οὐδεὶς γὰρ χαίρει πολιοκροτάφῳ παρασίτῳ. 
, 3 c 1 , € , - 3 ET 

Κλέαρχος δ᾽ ὁ Σολεὺς ἐν τῷ πρωτῷ τῶν Ερωτικῶν 
΄ 2 ΄ M A 

(ΒῊΘ ΤΠ 818) κόλαξ uiv οὐδείς". φησί, “διαρκεῖ πρὸς 

φιλίαν. καταναλίσκει γὰρ ὃ χρόνος τὸ τοῦ προσποιή- c 
ματος αὐτῶν ψεῦδος. ὃ δ᾽ ἐραστὴς κόλαξ ἐστὶ φιλίας 

δι᾿ ὥραν ἢ κάλλος. τῶν δὲ 4ημητρίου τοῦ βασιλέως 
, [s EE) ΄, M 1 M κολάχων οἱ περὶ ᾿4δείμαντον τὸν “Παμψακηνὸν νεὼν 

κατασκευασάμενοι καὶ ἀγάλματα ἱδρυσάμενοι Θριῆσιν 
ὠνόμασαν Φίλας ᾿ἀφροδίτης καὶ τὸν τόπον Φιλαῖον 
ἐκάλεσαν ἀπὸ τῆς Ζημητρίου [μητρὸς] Φίλας. ὥς φησι 
Διονύσιος ὃ τοῦ Τρύφωνος ἐν τῷ δεχάτῳ περὶ ὀνο- 

μάτων. 
, 2 c ^ 2 m , , 

01. Κλέαρχος δ᾽ ὁ Σολεὺς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 
, A n e 2 M “ 3 , 

Γεργυϑίῳ (FHG 11310) καὶ πόϑεν ἢ ἄρχη τοῦ ὀνόματος 

τῶν κολάκων παρῆλϑε διηγεῖται καὶ αὐτὸν τὸν Γεργί- 

ϑιον ὑποτιϑέμενος, ἀφ᾽ οὗ τὸ βιβλίον ἔχει τὴν ἐπι- 
ω , - , 

γραφήν, ἕνα γεγονότα τῶν ᾿Δ4λεξάνδρου κολάκων. 
διηγεῖται δὲ οὕτως. τὴν κολακείαν ταπεινὰ ποιεῖν τὰ 

ἤϑη τῶν κολάκων καταφρονητιχῶν ὄντων τῶν περὶ 
αὐτούς. σημεῖον δὲ τὸ πᾶν ὑπομένειν εἰδότας οἷα 
τολμῶσι. τὰ ὃὲ τῶν κολαχευομένων ἐμφυσωμένων τῇ 

4 ἀρέσκειαν AC: corr. Canter. 10 0 σολευκος À 16 Θριᾶσιν3 
18 μητρὸς del. Herw; debebat γυναικός, cf. Steph. B. s. v. Φίλα 
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κολακείᾳ, χαύνους καὶ κενοὺς ποιοῦντα, πάντων ἐν 
ὑπεροχῇ παρ᾽ αὐτοῖς ὑπολαμβάνεσθαι κατασκευάξεσϑαι. 
ἑξῆς τε διηγούμενος περί τινος μειρακίου Παφίου μὲν 

e τὸ γένος. βασιλέως δὲ τὴν τύχην “τοῦτο. φησί. τὸ 

μειράκιον (οὐ λέγων αὐτοῦ τοὔνομα) κατέκειτο δι᾽ 

ὑπερβάλλουσαν τρυφὴν ἐπὶ ἀργυρύποδος κλίνης ὑπε- 
στρωμένης Σαρδιανῇ ψιλοτάπιδι τῶν πάνυ πολυτελῶν. 

ἐπεβέβλητο δ᾽ αὐτῷ πορφυροῦν ἀμφίταπον ἀμοργίνῳ 
καλύμματι περιειλημμένον. προσκεφάλαια δ᾽ εἶχε τρία 
μὲν ὑπὸ τῇ κεφαλῇ βύσσινα παραλουργῆ. Óv ὧν 
ἠμύνετο τὸ καῦμα. δύο δ᾽ ὑπὸ τοῖς ποσὶ ὑσγινοβαφῆ 
τῶν ΖΙωρικῶν καλουμένων ἐφ᾽ ὧν κατέκειτο (ἐνδ 

f λευκῇ χλανίδι. 608. παραδεδεγμένοι δ᾽ εἰσὶ πάντες of 

κατὰ τὴν Κύπρον μόναρχοι τὸ τῶν εὐγενῶν κολάκων 
γένος ὡς χρήσιμον. πάνυ γὰρ τὸ κτῆμα τυραννικόν 
ἔστι. καὶ τούτων οἷον ᾿Δἀρεοπαγιτῶν τινῶν οὔτε τὸ 

-» 2 ' P4 : - 3 , 7 

πλῆϑος οὔτε τὰς ὄψεις ἔξω τῶν ἐπιφανεστάτων οἶδεν 
οὐδείς. διῃρημένων δὲ διχῇ κατὰ συγγένειαν τῶν ἐν 

- ν᾿ ΄ DES €* E L ^ * p 

τῇ Σαλαμῖνι κολάκων, ἀφ᾽ ὧν εἰσιν οἱ κατὰ τὴν ἄλλην 

Κύπρον κόλακες. τοὺς μὲν Γεργίνους. τοὺς δὲ Προ- 

ϑῦθμάλαγγας προσαγορεύουσιν: ὧν οἱ μὲν Γεργίνοι συν- 
αναμιγνύμενοι τοῖς χατὰ τὴν πόλιν ἔν τὲ τοῖς ἐργα- 
στηρίοις καὶ ταῖς ἀγοραῖς ὠτακουστοῦσι κατασκόπων 
ἔχοντες τάξιν, 0 τι δ᾽ ἂν ἀκούσωσιν ἀναφέρουσιν 
ἑκάστης ἡμέρας πρὸς τοὺς καλουμένους ἄνακτας. ot 
δὲ Προμάλαγγες ζητοῦσιν ἄν τι τῶν ὑπὸ τῶν ΓΕεργί- 
νῶν προσαγγελθέντων οὐκ ἀνάξιον εἶναι ξητήσεως 

1 πάντα Wilam, nec quae antecedunt recte habent 
11 καῦμα Cas: κάλυμμα AC 12.13 ἐν λευκῇ χλανίδι Cas: λευκῇ 
χλαμύδι A! T. 190291 προμαλάγγους AC 96 ἄν τι Κ: ἀντὶ AC 
27 οὐκ ἀνάξιον Κ: ὅτι ἂν ἄξιον AC 

σι 

10 

15 

20 
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δόξῃ, ὄντες τινὲς ἐρευνηταί. καὶ τούτων οὕτως ἔντεχνος 
καὶ πιϑανὴ πρὸς ἅπαντας ἡ ἔντευξις ὥστ᾽ ἔμοιγε δοκεῖ, 
καϑάπερ καὶ αὐτοί φασι, παρ᾽ ἐχείνων εἰς vovg ἔξω 
τύπους διαδεδόσϑαι τὸ σπέρμα τῶν ἐλλογίμων κολά- 
xov' καὶ γὰρ οὐχ οἷον μετρίως ἐπὶ τῷ πράγματι 

σεμνύνονται διὰ τὸ τετιμῆσϑαι παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν, 

ἀλλὰ καὶ λέγουσιν ὅτι τῶν Γεργίνων τις ἀπόγονος 
ὧν τῶν Τρώων ἐκείνων. ovo Τεῦκρος ἀπὸ τῶν αἰχμα- 
λώτων καταχτησάμενος εἰς Κύπρον ἔχων ἀπῴῷκησεν. 
οὗτος διὰ τῆς παραλίας μετ᾽ ὀλίγων στείλας ἐπὶ τῆς 
Αἰολίδος κατὰ πύστιν ἅμα καὶ οἰκισμὸν τῆς τῶν 
προγόνων χώρας πόλιν οἰχίσειε περὶ τὴν Τρωιϊκὴν 
Ἴδην συμπαραλαβών τινας τῶν Μυσῶν, y πάλαι μὲν 

ἀπο τοῦ γένους Γέργινα, νῦν δὲ Γέργιϑα κέκληται. 

τούτου γάρ. ὡς ἔοικε, τοῦ στόλου τινὲς ἀποσπασϑέντες 
ati - , , 2 , M , 2 

ἐν τῇ Κυμαίᾳ κατέσχον ἔκ Κυπρου τὸ γένος ὄντες. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τῆς Θετταλικῆς Τρίκκης. καϑάπερ τινὲς 
εἰρήκασιν, ὧν ἰατρεῦσαι τὴν ἄγνοιαν οὐδ᾽ ᾿“σκληπιά- 
δαις τοῦτό γε νομίξω δεδόσϑαι. 69. γεγόνασι δὲ παρ᾽ 
LS N "EUN " M Νὴ ^ PU C S Χ ἡμῖν x«i ἐπὶ Γλοῦ τοῦ Καρὸς καὶ γυναῖκες ὑπὸ τὰς 
ἀνάσσας αἵ προσαγορευϑεῖσαι κολακίδες. ἀφ᾽ ὧν ὑπο- 
λιπεῖς τινες εἰς τὸ πέραν ἀφικόμεναι μετάπεμπτοι πρός 

δ᾽ 2 , ^ ' , €M 

ve τὰς “Δρταβαζου καὶ τὰς Μέντορος γυναῖκας κλιμα- 

χίδες μετωνομάσϑησαν ἀπὸ τοιαύτης πράξεως" ταῖς 
μεταπεμψαμέναις ἀρεσκευόμεναι κλίμακα κατεσκεύαζον 

ἐξ ἑαυτῶν οὕτως ὥστ᾽ ἐπὶ τοῖς νώτοις αὐτῶν τὴν 

ἀνάβασιν γίγνεσθαι καὶ τὴν κατάβασιν ταῖς ἐπὶ τῶν 
ἁμαξῶν ὀχουμέναις. εἰς τοῦτο τρυφῆς, ἵνα μὴ ἀϑλιό- 

9 ἀπῴκισεν S 13 5j A: 6 C 14 Γέργιϑος Steph. B 
20 γλουτουχαρὸς A: corr. Cas 23. 24 κεμακίδες A: corr. C 

d 
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τητος εἴπω, προηγάγοντο τεχνώμεναι τὰς ἀφρονεστάτας. 
e τοιγαροῦν αὗται μὲν ἐκ τῶν λίαν μαλακῶν ὑπὸ τῆς 
τύχης μεταβιβασϑεῖσαι σκληρῶς ἐβίωσαν ἐπὶ γήρως, 
«v δέ, τῶν παρ᾽ ἡμῖν ταῦτα διαδεξαμένων. ἐχπεσοῦσαι 
τῆς ἐξουσίας κατῆραν εἰς Μακεδονίαν καὶ τὰς τῶν 5 

ἐκεῖ κυρίας τε καὶ βασιλίδας ὃν τρόπον ταῖς ὁμιλίαις 
διέϑεσαν οὐδὲ λέγειν καλόν, πλὴν ὅτι μαγευόμεναι 

καὶ μαγεύουσαι ταυροπόλοι καὶ τριοδίτιδες αὗται πρὸς 
ἀλήϑειαν ἐγένοντο, πλήρεις πάντων ἀποχαϑαρμάτων. 

ἔ τοσούτων ἔοικε καὶ τοιούτων ἡ κολακεία κακῶν αἰτία 10 
γενέσϑαι τοῖς διὰ τὸ κολακεύεσϑαι προσδεξαμένοις 

αὐτήν. (0. προελϑὼν δὲ πάλιν ὁ Κλέαρχος καὶ τάδε 
pre e) 2S, - ΄ , , 3 M 

φησίν: “αλλ ἤδη τῇ τούτων χρείᾳ μέεωψαιτ΄ ἂν τις 

τὸ μειράκιον, ὥσπερ εἶπον. οἱ μὲν γὰρ παῖδες μικρὸν 
E € , ? ΄ er S - 3 E 
ἄπωϑεν τῆς κλίνης ἐν χιτωνίσκοις ἕστασαν᾽ τριῶν δ᾽ 15 
» 2 -" 19 τι ' -À c m , TU YT 
ὄντῶν ἀνδρῶν, δι ovg δὴ νῦν ὁ πᾶς λόγος ἐνέστηκε., 

x«l τούτων ὄντων ἐπωνύμων παρ᾽ ἡμῖν ὃ μὲν εἷς ἐπὶ 
τῆς κλίνης πρὸς ποδῶν χαϑῆστο τοὺς τοῦ μειρακίου 
πόδας ἐπὶ τοῖς αὑτοῦ γόνασι λεπτῷ λῃδίῳ συνημφια- 

φοϊχώς" ὃ δὲ ἐπόει δήπου καὶ μὴ λέγοντος οὐκ ἄδηλον᾽ 
καλεῖται δ᾽ οὗτος ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων Παράβυστος διὰ 
τὸ χαὶ τῶν μὴ παραδεχομένων ὅμως τεχνικώτατα 
κολακεύων παρεμπίπτειν ἐς τὰς ὁμιλίας. ἅτερος δ᾽ ἦν 
ἐπί τινος δίφρου κειμένου παρ᾽ αὐτὴν τὴν κλίνην καὶ 
τοῦ νεανίσκου τὴν χεῖρα παρεικότος ἐκκρεμάμενος 
ταύτης καὶ προσπεπτωχὼς χατέψηχέ τε καὶ τῶν δακτύ- 
λων ἕκαστον ἐν μέρει διαλαμβάνων εἷλκέ τὲ καὶ ἐξέτει- 

vev' ὥστε τὸν πρῶτον αὐτὸν ἐπονομάσαντα Σικύαν 

3 τέχνης € 8 ταυροπολικὰ A: corr. C τριοδοιτινες AC: 
corr. Lobeck 11 διὰ τοῦ A: corr. Κα 15 ἄπωϑε Α ἄποϑεν C 
20 ταύτῃ AC: corr. Cas xevéyvgs Α: corr, C 
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εὐστόχως εἰρηκέναι δοκεῖν. ὁ δὲ τρίτος ὁ Θὴρ ὃ γεν- b 
ναιότατος. ὅσπερ ἦν τῆς ὑπηρεσίας πρωταγωνιστής. 
προσεστηκὼς αὐτῷ κατὰ κεφαλὴν μετεῖχε τῶν βυσσίνων 
προσχεφαλαίων ἀποκεκλιμένος εἰς αὐτὰ πάνυ φιλικῶς" 
καὶ τῇ μὲν ἀριστερᾷ τὸ τοῦ μειρακίου τριχωμάτιον 
, LI € - M A - , - 

ἐπικοσμῶν, τῇ δεξιᾷ δὲ Φωκαικὸν ψῆγμα τι διακινῶν 

καὶ αἰωρῶν ἡδὺς qv, ἀλλ᾽ οὐκ ἀποσοβῶν. διὸ ἐμοὶ 
»" ἘΚ. ΄ 2 , ΄ DIT 

δοκεῖν αὐτῷ δαίμων τ EDU νεμδσήῆσας ELE 
- , - , e M 

[τῷ μειρακίῳ] μυῖαν, οὐκ ἄλλην ἡ ᾽κείνην ἧς καὶ τὴν 
3 - er, , τ - , b , E 

“ϑηνᾶν φησιν Ὅμηρος ἑνεῖναι τῷ Μενελάῳ τὸ ϑάρσος 
er 3 M ^ , M 

οὕτως 5v ἐρρωμένη καὶ ἄφοβος τὴν ψυχήν. δηχϑέντος 

ὃδὲ τοῦ μειρακίου τηλικοῦτον ἀνέκραγεν ἅἄνϑρωπος 
ὑπὲρ ἐχείνου καὶ οὕτως ἠγανάχτησεν ὥστε διὰ τὴν 
πρὸς μίαν ἔχϑραν ἁπάσας ἐκ τῆς οἰκίας ἤλαυνεν. 
ὅϑεν καὶ φανερὸς ἐγένετο πρὸς τούτῳ τεταχὼς αὑτόν.᾽ 

11. ἀλλ᾽ ov Μεύκων τοιοῦτος ἦν ὁ Ποντικὸς τύ- 

ραννος, ὃς ἐπεὶ συχνοὺς τῶν φίλων ἤσϑετο σεσυλη- 
μένους ὑπό {τινος τῶν περὶ αὑτὸν κολάκων, συνιδὼν 

NM ΤῊ , , - - p 
τὸν ἄνϑρωπον διαβαλλοντά τινα τῶν λοιπῶν φίλων 

“ἀπέκτεινα ἄν. εἶπέν, G& νὴ vovg ϑεούς. εἰ μὴ πονη- 
» 2 - c ' 2 ^ 5 2 , ? e 

ρῶν ἀνδρῶν ἡ τυραννὶς ἐδεῖτο. Δντιφανης δ᾽ ὃ 

κωμῳδιοποιὸς ἐν Στρατιώτῃ τὰ ὅμοια λέγει περὶ τῆς 
» , , , - EU , ? 

τῶν ἐν Κύπρῳ βασιλέων τρυφῆς. ποιεῖ δέ τινα ava- 
, , , " 

zvvéevousvov στρατιώτου ταδὲ (1 917 K)' 

ἐν Κύπρῳ φής, εἰπέ μοι. διήγετε 
M , N ΄ 2 e z c , 

πολὺν χρόνον: B. τὸν παν ξἕξως qv ὁ πόλεμος. 
2 , , , , [4 , , 2 

4. ἐν τίνι τόπῳ μαλιστα:; A&ye γαρ. B. ἕν Ileqgo 

8 τῶν Α ὁ ψῦγμα Cas 7 ὡς αἰωρῶν AC: corr. K 
ἀλλ᾽ οὖν καὶ {μυίας ̓ ἀποσοβῶν (vel μυιοσοβῶν) K — 7. 8 ἐμοὶ 
δοκεῖν K: μοι δοκεῖ ἂν AC 8 ἐφεῖναι C 9 τῷ μειρακίῳ 
del. Wilam ἧς Cas: ὡς AC 17 ὃς add. C 18 τινος 
add. Schw 

d 



14 ς 

οὗ πρᾶγμα τρυφερὸν διαφερόντως ἣν ἰδεῖν. 

5 ἄλλως τ᾽ ἄπιστον. A. ποῖον; B. ἐρριπίξετο 
c 'N - ET e 3 2 2 9 Ν 

ὑπὸ τῶν περιστερῶν. ὑπ᾽ ἄλλου δ᾽ οὐδενὸς 
Ν -»" e ^ JA * 

δειπνῶν ὁ βασιλεύς. 4. πῶς; ἐάσας τἄλλα γὰρ 
, - 3 

ἐρήσομαί σε τοῦϑ᾽. B. ὅπως; ἠλείφετο 
- ΄ e ἐκ τῆς Συρίας ἥκοντι τοιούτῳ μύρῳ. 

. ES 3 

10 καρποῦ σύχν᾽ οἵου φασὶ τὰς περιστερὰς 
τρώγειν. διὰ τὴν ὀσμὴν δὲ τούτου πετύμεναι 
παρῆσαν οἷαί τ᾿ ἦσαν ἐπικαϑιζξάνειν 
“3,588 ^ (ONE ἐῷ N , 

ἐπὶ τὴν κεφαλήν᾽ παῖδες δὲ παρακαϑήμενοι 
, , 3 ^ 

ἐσόβουν. ἀπαίρουσαι Ót μιχρόν. οὐ πολὺ 
- 3 » M » 15 τοῦ μήτ᾽ ἐχεῖσε μήτε δεῦρο παντελῶς 

y fi 

οὕτως ἀνερρίπιξον ὥστε σύμμετρον 

αὐτῷ τὸ πνεῦμα. μὴ περίσκληρον ποιεῖν. 

10 

- “, * * e € ΄, - 

258(2. “εἴη ovv ἂν ὁ τοῦ προειρημένου μειρακίου κόλαξ 15 

b 

μαλακοκόλαξ, ὥς φησιν ὁ Κλέαρχος (.s)' πρὸς γὰρ 
τῷ τοιούτῳ κολακεύειν καὶ τὸ σχῆμα τῶν κολακευο- 

μένων ἐπακολουϑῶν ἀποπλάττεται παραγκωνίζων καὶ 

σπαργανῶν ἑαυτὸν τοῖς τριβωναρίοις. ὅϑεν αὐτὸν 
o? uiv παραγκωνιστήν., οἱ δὲ σχηματοϑήκην καλοῦσι. 

3805/2» 7 S c ΄ - 3 - de 
κατ᾿ ἀλήϑειαν γὰρ ὁ κόλαξ ἔοικεν εἶναι τῷ Πρωτεῖ 

ὃ αὐτός. γίγνεται γοῦν παντοδαπὸς οὐ μόνον κατὰ 
τὴν μορφήν. ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς λόγους" οὕτω ποικι- 

΄ ΄ Y N ς 2! 

λόφωνός tig ἐστίν. "AvÓgoxvüns δ᾽ ὁ ἰατρὸς ἔλεγε τὴν 
κολακείαν ἔχειν τὴν ἐπωνυμίαν ἀπὸ τοῦ προσκολλᾶσϑαι 

LU e , 3 ^ ^ τὸ M ^ 3 , [4 

ταῖς ομιλίαις" ἑμοὶ δὲ δοκεῖ διὰ τὴν εὐχέρειαν οτι 

Dor.  γα € 4 τἀμὰ AC: corr. s 5 τοῦτο πῶς 
AC: corr. Cob 1 συχνοῦ ὃν AC: corr. Kock duce Porsono 
11 ἐπαίρουσαι AC: corr. Herw — 12 non intellego; verba for- 
tasse mutila 15 ἂν οὖν C 11 τῷ οὕτω C, fort. τῷ τοιούτως 
18 ἐπακολουϑοῦν A: corr. C 

20 

25 
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πάντα ὑποδύεται. ὡς δή Tig ὑποστατικὸς νωταγωγῶν 

τῷ τῆς ψυχῆς ἤϑει καὶ οὐ βαρυνόμενος οὐδενὶ τῶν 

αἰσχρῶν. οὐκ ἂν διαμάρτοι δέ τις τὸν τοῦ μειρακίου 
τούτου τοῦ Κυπρίου βίον ὑγρὸν ὀνομάξων" ov πολ- 
λοὺς καὶ διδασκάλους φησὶν εἶναι ᾿άϑήνησιν άλεξις 
ἐν Πυραύνῳ λέγων οὕτως (1 812 K)' 

πεῖραν ἐπεθύμουν ϑατέρου βίου λαβεῖν, e 

ὃν πάντες εἰώϑασιν ὀνομάξειν ὑγρόν. 
τρεῖς ἐν Κεραμεικῷ περιπατήσας ἡμέρας 

διδασκάλους ἐξεῦρον οὗ λέγω βίου 

5 ἴσως τριάκοντ᾽ ἀφ᾽ ἑνὸς ἐργαστηρίου. 
καὶ Κρώβυλος ἐν ᾿Ζπολιπούσῃ (IV 566 M) 

πάλιν ἡ τοῦ βίου 
ὑγρότης μέ [τοῦ] σου τέϑλιφε: τὴν ἀσωτίαν 

ὑγρότητα γὰρ νῦν προσαγορεύουσίν τινες. 

18. ᾿ντιφάνης δ᾽ ἐν Aquvícug (1 τὸ Κ) τέχνην 
τινὰ εἶναι ὑποτίϑεται τὴν κολακείαν [εἶναι] ἐν οἷς ἃ 

λέγει [ἐν ταῖς “ημνίαις]" 
᾿ εἶτ᾽ ἔστιν ἢ γένοιτ᾽ ἂν ἡδίων τέχνη 
ἢ πρόσοδος ἄλλη τοῦ κολακεύειν εὐφυῶς: 
ὃ ζωγράφος πονεῖ τι καὶ πικχραίνεται, 
ὈπυλΞΟ ΣΟ 8. shui nol. ems thás 

B........ ἐν ὅσοις ἐστὶ κινδύνοις πάλιν᾽ 

πρόσεστι πᾶσιν ἐπιμέλεια καὶ πόνος. 
ἡμῦν δὲ μετὰ γέλωτος ὁ βίος καὶ τρυφῆς" 
οὗ γὰρ τὸ μέγιστον ἔργον ἐστὶ παιδιά, 

ἁδρὸν γελάσαι, σκῶψαί τιν᾽, ἐμπιεῖν πολύν, e 
10 ovy ἡδύ; ἐμοὶ uiv μετὰ τὸ πλουτεῖν δεύτερον. 

18 πάλαι γ᾽ Mein 14 τοῦ del. Herw τέϑαιφε Α : corr. 
Herw 17 εἶναι del K 18 ἐν v. Λ. del. s 22 post γεωργὸς 
lacunam indic.lacobs 27 szzisiv A: corr. C (ἐμπιεῖν supr. add. x) 
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Xe , ^ ^ e Uu , , - * , χκεχαρακτήρικε δὲ ὡς ἔνι μάλιστα ἐπιμελῶς τὸν κόλακα 
Μένανδρος ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δοάματι. ὡς καὶ τὸν 

4 Y zv] ^ D 

παράσιτον ZlíquAog ἐν Τελεσίᾳ. Γάλεξις δ᾽ ἐν Κατα- 

ψευδομένῳ λέγοντά τινὰ κόλακα τοιαῦτα παρεισάγων 
φησίν (II 381 K)* 

2 , 3 , N ' ΄, 
εὐδαίμων ἐγώ. μὰ τὸν Zia 

τὸν Ὀλύμπιον καὶ τὴν AOqv&v, οὐχ ὅτι 
ἐν τοῖς γάμοισιν. ἄνδρες, εὐωχήσομαι. 
ἀλλ᾽ ὅτι διαρραγήσομ᾽, ἂν ϑεὸς OcAy 

ὅ τούτου δέ μοι γένοιτο τοῦ ϑανάτου τυχεῖν. 

δοκεῖ δέ μοι οὗτος, ἄνδρες φίλοι, ὁ χαλὸς γάστρις 
? ^" 5 , 3 " ^ ^ 2 2 , A 

οὐκ ἂν ὠκνηκέναι εἰπεῖν καὶ τὰ ἐξ Ομφάλης lovog 

τοῦ τραγῳδιοποιοῖ (fr.21N) 

ἐνιαυσίαν γὰρ δεῖ us τὴν ἑορτὴν ἄγειν. 
[οἷον χαϑημερινήν]) 

(4. Ἱππίας δ᾽ ὃ ᾿Ερυϑραῖος ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν 

περὶ τῆς πατρίδος ἱστοριῶν (FHG IV 481) διηγούμενος 
ὡς ἢ Κνωποῖ βασιλεία ὑπὸ τῶν ἐκείνου κολάκων 

οὔθκατελύϑη φησὶν καὶ ταῦτα “᾿ Κνωπῷ μαντευομένῳ 
περὶ σωτηρίας ὃ ϑεὸς ἔχρησε ϑύειν “Ἑρμῇ δολίῳ. καὶ : 

' τ ς ΄ 2 δ᾿ D H H 1 
μετὰ ταῦτα δρμήσαντος αὐτοῦ εἰς “ΖΙελφοὺς οἱ τὴν 

, 2 - - , ον ΄, 
βασιλείαν αὑτοῦ καταλῦσαι βουλόμενοι. ἵν΄ ὀλιγαρχίαν 

χαταστήσωνται" (ἦσαν δ᾽ οὗτοι Ὀρτύγης καὶ Ioog καὶ 
ἜἜχαρος. ot ἐκαλοῦντο διὰ τὸ περὶ τὰς ϑεραπείας εἶναι X0. 008; 9 5. σε S 

- - , 

τῶν ἐπιφανῶν πρόκυνες καὶ κόλακες) συμπλέοντες 
(5: € € e EA , € € 35 , 

ovv τῷ KvozQo, ὡς ἤδη πόρρω τῆς γῆς ἤσαν, δήσαντες 

τὸν Κνωπὸν ἔρριψαν εἰς τὸ πέλαγος καὶ καταχϑέντες 
εἰς Χίον καὶ δύναμιν παρὰ τῶν ἐκεῖ τυράννων λα- 

14 δρτὴν Di ἄγειν Bentl: λέγεεν AC τὴν ἑορτὴν δεῖ μ᾽ 
ἄγειν Mein — 15 glossam del. Di 28 Ὀρτύγης C: ὀρνττῆης A 
24 "Ecgaoos Mein 25 πρόσχυνες AC: corr. Lobeck . 
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βόντες "AugíxAov καὶ Πολυτέκνου νυκτὸς κατέπλευσαν 

εἰς τὰς Ερυϑραάς. κατὰ τὸ αὐτὸ χαὶ τὸ τοῦ Κνωποῦ 

σῶμα ἐξεβράσϑη τῆς ᾿Ερυϑραίας κατὰ τὴν ἀχτὴν 1j 
νῦν “εύποδον καλεῖται. τῆς δὲ γυναικὸς τοῦ Κνωποῦ 

Κλεονίκης περὶ τὴν τοῦ σώματος κηδείαν γινομένης 

(ἣν δὲ ἑορτὴ καὶ πανήγυρις ἀγομένη ᾿Δρτέμιδι Στρο- 
φαίᾳ) ἐξαίφνης ἀκοΐίεται σάλπιγγος βοή καὶ κατα- 
ληφϑέντος τοῦ ἄστεος ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ὀρτύγην 
πολλοὶ μὲν ἀναιροῦνται τῶν τοῦ Κνωποῦ φίλων καὶ 
ἡ Κλεονίκη μαϑοῦσα φεύγει εἰς Κολοφῶνα. (D. of c 
δὲ περὶ τὸν Ὀρτύγην τύραννοι ἔχοντες τὴν ἕκ Χίου 
δύναμιν τοὺς ἐνισταμένους αὐτῶν τοῖς πράγμασι 

διέφϑειρον καὶ τοὺς νόμους καταλύσαντες αὐτοὶ διεῖπον 

τὰ κατὰ τὴν πόλιν ἐντὸς τείχους οὐδένα δεχόμενοι 
τῶν δημοτῶν" ἔξω ὃὲ πρὸ τῶν πυλῶν δικαστήριον 
κατασκευάσαντες τὰς κρίσεις ἐποιοῦντο, ἁλουργὰ μὲν 
ἀμπεχόμενοι περιβόλαια καὶ χιτῶνας ἐνδεδυκότες περι- 
πορφύρους. ὑπεδέδεντο δὲ καὶ πολυσχιδὴ σανδάλια 

τοῦ ϑέρους, τοῦ δὲ χειμῶνος ἐν γυναικείοις ὑποδήμασι 
διετέλουν περιπατοῦντες κόμας τὲ ἔτρεφον καὶ πλοκα- 

μῖδας ἔχειν ἤσκουν. διειλημμένοι τὰς κεφαλὰς διαδή- 
μασι μηλέίνοις καὶ πορφυροῖς᾽ εἶχον δὲ καὶ κόσμον 

ὁλόχρυσον ὁμοίως ταῖς γυναιξίν. ἠνάγκαζόν τε τῶν 
πολιτῶν τοὺς μὲν διφροφορεῖν, τοὺς δὲ ῥαβδουχεῖν, 
τοὺς δὲ τὰς οδοὺς ἀνακαϑαίρειν καὶ τῶν μὲν τοὺς 

υἱεῖς εἰς τὰς κοινὰς συνουσίας μετεπέμποντο, τοῖς δὲ 

τὰς ἰδίας γυναῖκας καὶ τὰς ϑυγατέρας ἄγειν παργγ- 

γελλον᾽ τοὺς δ᾽ ἀπειϑοῦντας ταῖς ἐσχάταις τιμωρίαις 

2 ἐρυ] ϑυράς (sov in extrema pagina) A 3 ταῖς Ἔρυ- 
δραῖς AC: corr. Kontos 4 Λεώπεδον Mein, fort. “ειόπεδον 
6. 1 στοφέα AC: corr. Spanheim 15 πολιτῶν C 
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, , VP “Ὁ , iod "n , ? bd 

περιέβαλλον. εἰ δὲ τις TOV ἕκ τῆς ἑταιρίας αὐτῶν 

ἀποϑάνοι,. συνάγοντες τοὺς πολίτας μετὰ γυναικῶν 

καὶ τέκνων ἠνάγκαζον ϑρηνεῖν τοὺς ἀποθανόντας καὶ 
" Ἁ , eT - 2 MJ ^ , 

στερνοτυπεῖσϑαι μετὰ βίας καὶ βοᾶν ὀξὺ καὶ μέγα 

ταῖς φωναῖς ἐφεστηχότος μαστιγοφόρου τοῦ ταῦτα 

ποιεῖν ἀναγκάζοντος. ἕως ᾿ππότης ὁ Κνωποῦ ἀδελφὸς 
^ * ὃ , 3 A9 ^ " !'E " 9 ^ [d ^ 2 

μετὰ δυνάμεως ἐπελθὼν ταῖς ᾿Εῤυϑραῖς ἑορτῆς οὔσης 

τῶν ᾿Ερυϑραίων προσβοηϑούντων ἐπῆλϑε τοῖς τυράν- 
νοις καὶ πολλοὺς αἰκισάμενος τῶν περὶ αὐτοὺς Ὀρτύγην 

μὲν φεύγοντα συνεκέντησε καὶ τοὺς μετὰ τούτου. τὰς 
δὲ γυναῖχας αὐτῶν καὶ τὰ τέχνα δεινῶς αἰκισάμενος 
τὴν πατρίδα ἠλευϑέρωσεν.᾽ 

16. ἐκ τούτων ovv ἁπάντων ἔστι συνιδεῖν. ἄνδρες 

φίλοι, ὅσων κακῶν αἰτία γίνεται κολακεία τῷ Dg: καὶ 

Θεόπομπος γὰρ ἐν τῇ 9' τῶν Φιλιππικῶν (FHGIS01) 
φησιν ᾿᾿Δγαϑοχλέα δοῦλον γενόμενον καὶ τῶν ἐκ 

οθοΘετταλίας πενεστῶν Φίλιππος μέγα παρ᾽ αὐτῷ δυνά- 

b 

μενον διὰ τὴν κολακείαν καὶ ὅτι ἐν τοῖς συμποσίοις 

'GvvOv αὐτῷ ὠρχεῖτο καὶ γέλωτα παρεσκεύαζεν ἀπέστειλε 
διαφϑεροῦντα Περραιβοὺς καὶ τῶν ἐκεῖ πραγμάτων 
ἐπιμελησόμενον. τοιούτους δ᾽ εἶχεν ἀεὶ περὶ αὑτὸν 
ἀνθρώπους 0 Μακεδών. οἷς διὰ φιλοποσίαν καὶ βωμο- 
λοχίαν πλείω χρόνον ὡς τὰ πολλὰ συνδιέτριβε καὶ 
συνήδρευε περὶ τῶν μεγίστων βουλευόμενος: ἱστορεῖ 

ὃὲ περὶ αὐτοῦ καὶ τάδε Ἡγήσανδροος ὃ 4,)ελφός 

(FHGIV 418), ὡς τοῖς ᾿ἀϑήνησιν εἰς τὸ Ζιομέων 'Ho«- 
χλειον ἀϑροιξομένοις τοῖς τὰ γέλοια λέγουσιν ἀπέ- 
στελλεν ἱχανὸν κερμάτιον καὶ προσέτασσέ τισιν ἄνα- 
γράφοντας τὰ λεγόμενα ὑπ᾽’ αὐτῶν ἀποστέλλειν πρὸς 

9 συναγαγόντες C 15 ἐν τῆι 9' (sic) AC 19 fort. 
αὐτῷ συνὼν 

5 
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qu s , LE er ' ᾽ - n6 - αὐτόν. Θεόπομπος δ᾽ ἐν ἕχτῃ καὶ εἰκοστῇ ἱστοριῶν 
, , e , 

(FHGI308)'vobe Θεσσαλούς, φησίν, εἰδὼς ὁ Φίλιππος 

ἀκολάστους ὄντας καὶ περὶ τὸν βίον ἀσελγεῖς συν- 
" E B 

ουσίας αὐτῶν κατεσκεύαξε καὶ πάντα τρόπον ἀρέσκειν 
αὐτοῖς ἐπειρᾶτο καὶ [y&o| ὀρχούμενος καὶ κωμάξων 

x«l πᾶσαν ἀκολασίαν ὑπομένων (qv δὲ καὶ φύσει 
, ^ 2 [d , ς , , βωμολόχος καὶ x«9' ἑκάστην ἡμέραν μεϑυσχόμενος 

καὶ χαίρων τῶν ἐπιτηδευμάτων τοῖς πρὸς ταῦτα συν- 
τείνουσι καὶ τῶν ἀνθρώπων τοῖς εὐφυέσι καλουμένοις 
καὶ τὰ γέλοια λέγουσι καὶ ποιοῦσι), πλείους τε τῶν 

Θετταλῶν τῶν αὐτῷ πλησιασάντων ἥρει μᾶλλον ἐν 
ταῖς συνουσίαις ἢ ταῖς δωρεαῖς: τὰ παραπλήσια ἐποίει 
καὶ ὃ Σικελιώτης Ζιονύσιος, ὡς Εὔβουλος 0 κωμῳ- 

διοποιὸς παρίστησιν ἐν τῷ τοῦ τυράννου ὁμωνύμρ 
δράματι (I1173 K) 

ἀλλ᾽ ἔστι τοῖς σεμνοῖς uiv αὐϑαδέστερος 
χαὶ τοῖς κόλαξι πᾶσι, τοῖς σκώπτουσι δὲ 
[d ' 217. δ M M M 
ἑαυτὸν εὐοργητος᾽ ἡγεῖται {δὲς δὴ 

, , 2 , μ᾿ € 35 

τούτους μόνους ἐλευϑέρους, x&v δοῦλος 7). 

τ. ἀλλὰ μὴν καὶ τοὺς ἀποβάλλοντας τὰς οὐσίας εἰς 

μέϑας καὶ κύβους καὶ τὴν τοιαύτην ἀκολασίαν οὐ 

μόνον ὃ Ζηιονύσιος ἀνελάμβανεν, ἀλλὰ καὶ ὃ Φίλιππος. 
ἱστορεῖ δὲ περὶ ἑκατέρου Θεόπομπος ἐν μὲν τῇ ἐνάτῃ 
καὶ τεσσαρακοστῇ (F HG 1320) γράφων ovrog: ᾿ Φίλιππος 
τοὺς μὲν κοσμίους τὰ ἤϑη καὶ τοὺς τῶν ἰδίων ἐπι- 

, 2 , Y M P M τ 
μελουμένους ἀπεδοκίμαζε, τοὺς δὲ πολυτελεῖς καὶ ζῶντας 

ἐν κύβοις καὶ πότοις ἐπαινῶν ἐτίμα. τοιγαροῦν οὐ 

5 γὰρ del. Wilam, καὶ γὰρ om C 11 ἤρει C: ἡρεῖτο A, 
in ro μᾶλλον participium (velut κατακηλῶν) latere putat Wilam 
17 δὲ Hirschig: τε AC 18 αὐτὸν AC: corr. Cas 18 δὲ 
add. Schw 24 sqq. cf. Polyb. VIII 11, 7 

d 
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μόνον αὐτοὺς τοιαῦτ᾽ ἔχειν παρεσχεύαξεν, ἀλλα καὶ 
τῆς ἄλλης ἀδικίας καὶ βδελυρίας ἀϑλητὰς ἐποίησεν. 
τί γὰρ τῶν αἰσχρῶν ἢ δεινῶν αὐτοῖς οὐ προσῆν ἢ τί 
τῶν χαλῶν xcl σπουδαίων ovx ἀπῆν; οὐχ ot μὲν Év- 
ρούμενοι καὶ λεαινόμενοι διετέλουν ἄνδρες ὄντες, οἵ 5 
δ᾽ ἀλλήλοις ἐτόλμων ἐπανίστασϑαι πώγωνας ἔχουσι: 

f xci περιήγοντο μὲν δύο καὶ τρεῖς ἑταιρουμένους. αὐτοὶ 

ὁξ τὰς αὐτὰς ἐκείνοις χρήσεις ἑτέροις παρεῖχον. ὅϑεν 
δικαίως ἄν τις αὐτοὺς οὐχ ἑταίρους ἀλλ᾽ ἑταίρας ὑπέ- 

λαβὲν οὐδὲ στρατιώτας ἀλλὰ χαμαιτύπας προσηγό- 10 
ρευσεν᾽ ἀνδροφόνοι γὰρ τὴν φύσιν ὄντες ἀνδρύπορνοι 
τὸν τρόπον ἦσαν. πρὸς δὲ τούτοις ἀντὶ μὲν τοῦ νήφειν 
τὸ μεϑύειν ἠγάπων, ἀντὶ δὲ τοῦ κοσμίως ζῆν ἁρπάζειν 
καὶ φονεύειν ἐζήτουν. καὶ τὸ μὲν ἀληϑεύειν καὶ ταῖς 

οριὁμολογίαις ἐμμένειν οὐκ οἰκεῖον αὑτῶν ἐνόμιξον, τὸ 15 
δ᾽ ἐπιορχεῖν καὶ φενακίζειν ἐν τοῖς σεμνοτάτοις ὑπε- 

λάμβανον. καὶ τῶν μὲν ὑπαρχόντων ἠμέλουν, τῶν 
δὲ ἀπόντων ἐπεθύμουν, καὶ ταῦτα μέρος τι τῆς 

Εὐρώπης ἔχοντες. οἴομαι γὰρ τοὺς ἑταίρους οὐ πλείονας 
ὄντας χατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὀχτακοσίων οὐκ ἐλάττω 30 
καρπίζεσϑαι γῆν ἢ μυρίους τῶν ᾿Ελλήνων τοὺς τὴν 
ἀρίστην καὶ πλείστην χώραν κεχτημένους. καὶ περὶ 

Ζιονυσίου δὲ τὰ παραπλήσια ἱστορεῖ ἐν τῇ πρώτῃ 
πρὸς ταῖς εἴκοσι (FHG 808) “Ζιονύσιος ὁ Σικελίας 

b τύραννος τοὺς ἀποβάλλοντας τὰς οὐσίας εἰς μέϑας 2 

καὶ κύβους καὶ τὴν τοιαύτην ἀκολασίαν" ἠβούλετο γὰρ 

ἅπαντας εἶναι διερϑαρμένους καὶ φαύλους" ovg καὶ 
εὖ περιεῖπε: 

4 ὧν of μὲν Pol Τὸ τοὺς ἑταιρευομένους Pol 9.10 ὑπελάμ- 
βανεν εἶναι Pol 10 στρατιώτας glossa: χαμαικοίτας Mein χαιμαι- 
τύπους (i. e. qui prostermunt) Καὶ ἀλλὰ χαμαιτύπους Pol 10 ἐν 
τῷ σεμνοτάτῳ AC: corr. K 26 scil ἀνελάμβανεν (p.260 d) 
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3 18. καὶ ΖΙημήτριος δ᾽ ὁ Πολιορκητὴς φιλόγελως 
ἦν, ὡς ἱστορεῖ Φύλαρχος ἐν τῇ δεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν 

(FHGI339) ἐν δὲ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ γράφει οὕτως 
(ib.341)* ἱπεριεώρα Ζημήτριος τοὺς κολακεύοντας αὐτὸν 

ἐν τοῖς συμποσίοις καὶ ἐπιχεομένους Ζημητρίου μὲν 
μόνου βασιλέως. Πτολεμαίου δὲ [μόνου] ναυάρχου, 

“υσιμάχου δὲ γαζοφύλακος, Σελεύκου δ᾽ ἐλεφαντάρχου. 
καὶ ταῦτα αὐτῷ οὐ τὸ τυχὸν συνῆγε μῖσος:  Hoó- 
δοτος δέ φησιν (1118. 174) μασιν “ἰγυπτίων βασιλέα 

παιγνιήμονα ἐόντα σκώπτειν τοὺς συμπότας, καὶ “ὅτε 
ἰδιώτης. φησίν. ἦν, φιλοπότης ὑπῆρχε καὶ φιλοσκώμμων 

καὶ οὐ κατεσπουδασμένος ἀνήρ᾽ Νικόλαος δ᾽ ἐν 
τῇ ἑβδόμῃ καὶ ἑἕκατοστῇ τῶν ἱστοριῶν (FHGIII 416) 
Σύλλαν φησὶ τὸν Ῥωμαίων στρατηγὸν οὕτω χαίρειν 
μίμοις καὶ γελωτοποιοῖς φιλόγελων γενόμενον, ὡς καὶ 
πολλὰ γῆς μέτρα αὐτοῖς χαρίζεσϑαι τῆς δημοσίας. 

ἐμφανίζουσι δ᾽ αὐτοῦ τὸ περὶ ταῦτα ἱλαρὸν αἱ ὑπ᾽ 
αὐτοῦ γραφεῖσαι σατυρικαὶ κωμῳδίαι τῇ πατρίῳ φωνῇ. 

19. Τιρυνϑίους δέ φησι Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ 

κωμῳδίας (fr. 124 W) φιλόγελως ὄντας, ἀχρείους δὲ 

πρὸς τὰ σπουδαιότερα τῶν πραγμάτων καταφυγεῖν 
ἐπὶ τὸ ἐν Ζ:ελφοῖς μαντεῖον ἀπαλλαγῆναι βουλομένους 

τοῦ πάϑους, καὶ τὸν ϑεὸν ἀνελεῖν αὐτοῖς. qv ϑύοντες 
τῷ Ποσειδῶνι ταῦρον ἀγελαστὶ τοῦτον ἐμβάλωσιν εἰς 
τὴν θάλατταν, παύσεσϑαι. οἱ δὲ δεδιότες μὴ διαμάρ- 
tOGL τοῦ λογίου τοὺς παῖδας ἐκώλυσαν παρεῖναι τῇ 

ϑυσίᾳ. μαϑὼν οὖν εἷς καὶ συγκαταμιχϑείς, ἐπείπερ 

)e 

i2 

3. 4 ὥσπερ ἑώρα ἃ ἕώρα C: corr. Schw 6 μόνου del. Di 
8 καὶ ταῦτα οὕτως ÀC: corr. Cas [10 καὶ ὅτε δὲ C 18 καὶ 
εἰκοστῆν A: corr. Vales 1T ἁδρὸν Καὶ 24 ἀγελαστεὶ Α: 
corr. C 95 παύεσϑαι À: corr. C 

ATHENAEUS II. 6 
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, , , , 3 , e ^ v^ 9 I 4 , 

ἐβόων ἀπελαύνοντες αὐτόν, τί δῆτ᾽ ; ἔφη" δεδοίκατε 

μὴ τὸ σφάγιον ὑμῶν ἀνατρέψω ; γελασάντων δὲ ἔμαϑον 

ἔργῳ τὸν ϑεὸν δείξαντα ὡς ἄρα τὸ πολυχρόνιον ἦϑος 
ἀμήχανόν ἐστι ϑεραπευϑῆναι. Σωσικράτης δ᾽ ἐν α΄' 

Κρητικῶν (FHGIV 500) ἴδιόν τί φησι περὶ τοὺς Φαι- 5 
στίους ὑπάρχειν. δοκοῦσι γὰρ ἀσκεῖν ἐκ παιδαρίων 
εὐθὺς τὸ γέλοια λέγειν διὸ χαὶ συμβέβηκεν αὐτοὺς 
2 , , 3 , M N ᾽ 3 - 
ἀποφϑέγγεσϑαι πολλάκις εὐκαίρως διὰ τὴν δὲ ἀρχῆς 

συνήϑειαν. ὥστε πάντας τοὺς κατὰ Κρήτην τούτοις 
2 ' 

ἀνατιϑέναι τὸ γέλοιον. 10 

f 80. τῇ δ᾽ ἀλαζονείᾳ μετὰ τὴν κολακείαν χώραν | 
δίδωσιν ᾿ἀναξανδρίδης ὁ χκωμῳδιοποιὸς ἐν Φαρ- 
μακομάντει λέγων οὕτως (1 11 K)' 

ὅτι εἴμ᾽ ἀλαζὼν τοῦτ᾽ ἐπιτιμᾷς; ἀλλὰ τί; 
νικᾷ γὰρ αὕτη τὰς τέχνας πάσας πολὺ 
μετὰ τὴν κολακείαν" ἥδε μὲν γὰρ διαφέρει. 

ψωμοκόλακος δὲ μνημονεύει ᾽'φριστοφάνης ἐν Γηρυ- 
τάδῃ οὕτως (1432 K) 

ψίϑυρός τ᾽ éx«AoU καὶ ψωμοκόλαξ. 

καὶ Σαννυρίων Ἰοῖ (1795 K) 
φϑείρεσϑ'᾽ ἐπίτριπτοι vouoxoAaxse. 

οροΦιλήμων ᾿ἀΔἀνανεουμένῃ (1 480 K) 
ψωμοκόλαξ δ᾽ ἔσϑ᾽ οὗτος. 

Φιλιππίδης δ᾽ ἐν ἀνανεώσει (IV 469 M) 
ψωμοκολαχεύων καὶ παρεισιὼν ἀεί. 

κυρίως δ᾽ ὃ κόλαξ ἐπὶ τούτου κεῖται" χόλον γὰρ ἡ 
τροφή. ὅϑεν καὶ ὃ βουκόλος καὶ ὁ δύσχολος, ὅς ἐστι 
δυσάρεστος καὶ σικχός. κοιλία τὲ ἡ τὴν τροφὴν δεχο- 

5. 6 φαιστείους Α: corr. C 12 δ᾽ ὁ κωμ. A: corr. ς 14. 
15 τινι καὶ Α: corr. Cas (ὑπερτείνει αὕτη C). 17 ἀντιφάνης 
AC: eorr. Cas 19 καὶ κόλαξ A: corr. C 20 To? Pors: ποῖ AC 
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μένη. ψωμοκόλαφον δ᾽ εἴρηκε Ζέφιλος ἐν Θησεῖ 
οὕτως (IL557 K): / 

σὲ uiv καλοῦσι ψωμοχόλαφον δραπέτην. 
81. τοσαῦτα τοῦ Ζ]΄ημοχρίτον εἰπόντος καὶ πιεῖν 

5 αἰτήσαντος ἐν τῷ Σαυρία βομβυλιῷ ὁ Οὐλπιανὸς b 
ἔφη" ἱκαὶ τίς ὁ Σαυρίας οὗτος; καὶ μέλλοντος ἀπε- 

ραντολογίας πολλὰς διεξιέναι παρεφάνη πλῆϑος οἰκετῶν 

τὰ πρὸς τὴν ἐδωδὴν εἰσκομίξοντες. περὶ ὧν πάλιν ὃ 
Ζημόκριτος κατὰ τὸ ἀκόλουϑον ἔφη" ᾿ἀεί ποτε ἐγώ, 

10 ἄνδρες φίλοι, τεϑαύμακα τὸ τῶν δούλων γένος ὥς 

ἐστιν ἐγχρατὲς τοσαύταις ἐγκαλινδούμενον λιχνείαις. 

ταύτας γὰρ ὑπερορῶσιν οὐ μόνον διὰ φόβον ἀλλὰ 
καὶ κατὰ διδασκαλίαν, οὐ τὴν ἐν 4ουλοδιδασκάλῳ 
Φερεκράτους. ἀλλὰ ἐθισϑέντες" οὐχ ὡς ἀπειρημένου c 
τοῦ τοιούτου. καϑάπερ ἐν Κῷ τῇ νήσῳ, ὅταν τῇ 
Ἥρᾳ ϑύωσι᾽ φησὶ γὰρ Μακαρεὺς ἐν τῇ τρίτῃ Κῳα- 

κῶν (FHGIV 442), ὅτε ὁπόταν τῇ Ἥρᾳ ϑύωσιν οἵ Κῷοι 
οὔτε εἴσεισιν εἰς τὸ ἱερὸν δοῦλος οὔτε γεύεταί τινος 

τῶν παρεσκευασμένων καὶ ᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν Ζυσ- 

20 πράτῳ φησίν (1 41 K) 
ὁρᾶν τε κείμενα 

P ς » 3 , , 

&unur«g ἡμιβρῶτας ὀρνίϑεια ve, 

ὧν οὐδὲ λειφϑέντων ϑέμις δούλῳ φαγεῖν. 
ὥς φασιν a6 γυναῖκες. 

2 ΄ NIST] , , - ἊΝ 
5 Επικράτης Ó ἐν Ζυσπρατῳ ἀγανακτοῦντα ποιεῖ τινὰ ἃ 

τῶν οἰκετῶν καὶ λέγοντα (1 284 K) 

τί γὰρ 
ἔχϑιον ἢ zat παῖ᾽ καλεῖσθαι παρὰ πότον. 

M "2 2 , / / 
καὶ ταῦτ᾽ ἀγενείῳ μειρακυλλέίῳ τινί, 

16 τρίτῃ κολάκων A: corr. Cas 18 εἴσισιν A: corr. C 
— 92 ἡμιβρώτους A: cf. litt. d 

65 



84 S 

^» y 2 P , [ed , 
(Xq» τὴν ἀμίδα φέρειν ὁρᾶν τὲ κείμενα 

5 ἄμητας ἡμιβρῶτας ὀρνίϑειά ve, 
ὧν οὐδὲ λειφϑέντων ϑέμις δούλῳ φαγεῖν, 
ὥς φασιν αἱ γυναῖκες. ὃ δὲ χολᾶν ποιεῖ, 
γάστριν καλοῦσι καὶ λάμυρον ὃς ἂν φάγῃ 5 
ἡμῶν τι τούτων. 

e ἐκ τῆς παραϑέσεως τῶν ἰαμβείων δῆλός ἐστιν ὁ ̓ Επι- 
χράτης τὰ τοῦ ᾿ἀντιφάνους μετενεγκών. 82. Διευχέδας 

δ᾽ ἐν τοῖς Μεγαρικοῖς (FHG IV 889)... τὰς καλουμένας, 
φησίν, ᾿“ραιὰς (μεταξὺ δὲ τῆς Κνιδίας καὶ τῆς Σύμης 10 
εἰσί) γενομένης διαφορᾶς τοῖς συνεξορμήσασι τῷ 
Τριόπα μετὰ τὸν ἐχείνου ϑάνατον καὶ τῶν μὲν εἰς 

M , 2 ; n Y ' , 
τὸ Ζωτιον ἀναχωρησάντων, ... οὗ μὲν μετὰ Φορ- 

βαντὸος μείναντες εἰς InAvoóv ἤλϑον, ot δὲ μετὰ Περι- 
, M , , , , 

ἔργου τὴν Καμιρίδα κατέσχον. τότε λέγεται κατα- 15 
, ' , - , κι N - 

f ράσασϑαι τὸν Περίεργον τῷ Φόρβαντι καὶ διὰ voUTO — | 
M , 3 M - , ? €. 

τὰς νήσους “ραιὰς κληϑῆναι. ναυαγήσας δ΄ ὃ Φόρβα. . 

χαὶ Παρϑενία ἡ τοῦ Φόρβαντος καὶ τοῦ Περιέργου 
ἀδελφὴ διενήξαντο εἰς ᾿Ιηλυσὸν περὶ τὸν καλούμενον 
τύπον Σχεδίαν. καὶ αὐτοῖς περιτυχὼν Θαμνεύς. ὃς 

ἐτύγχανε κατὰ τὴν Σιχεδίαν κυνηγετῶν. ἦγεν ὡς ξενίσων 
εἰς oixov x«l τὸν οἰκέτην ἀπέστειλεν ἀπαγγελοῦντα 
τῇ γυναικὶ τἀπιτήδεια παρασχευάξειν ὡς ἄγοντος αὐτοῦ 

φθϑξένους. ἐλθὼν δ᾽ εἰς οἶκον ὡς οὐδὲν εὑρε παρεσκευα- 
39.. ἢ 2 » 9.3 à 2 € 

Guevov αὐτὸς ἐπιβαλὼν τον σῖτον ἐπὶ τὸν ἀλετῶνα 

xai τἄλλα τἀκόλουϑα ἐπιτελέσας ἐξένισεν αὐτούς. 
M c , e 93:94 - » er ec ^ 

καὶ ὃ Φόρβας οὕτως ἐπὶ τῷ ἕενισμῷ ἥσϑη ὡς καὶ 

1 7; add. Pors (τὴν τ᾽ ἀμίδα C), fort. καὶ 4 χοααιν Α: 
corr. Pors 7 ἰαμβίων A 9 κατὰ νήσους suppl. Mein 
10 κνίδας A κνίδου C: corr. Cas 13 δωμάτιον ἃ: corr. Schw 
hiatum signif. Mein 15. 16 καταράσεσϑαι À: Og καὶ κατη- 
ράσατο C 20 ἐπιτελέσας K: ἔπειτα ἀλέσας AC 
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τὸν βίον τελευτῶν ἐπέσκηψε τοῖς φίλοις δι᾽ ἐλευϑέρων 

τοὺς ἐναγισμοὺς ἐπιτελεῖν αὐτῷ" καὶ τὸ ἔϑος διαμένειν 
ἐν τῇ ϑυσίᾳ τοῦ Φόρβαντος. ἐλεύϑεροι γάρ εἰσιν οἵ 
διακονοῦντες. δούλῳ δὲ προσελϑεῖν οὔκ ἐστιν ὕσιον᾽ 

83. ἐπεὶ δὲ xal τοῦτ᾽ ἐστι τῶν ὑπὸ τοῦ Οὐλπιανοῦ 
προβεβλημένων, [καὶ] τὸ περὶ τοὺς oíxérag, φέρε b 

simou£v τι καὶ ἡμεῖς ἀναπεμπασάμενοι περὶ αὐτῶν 
ἐξ ὧν πάλαι τυγχάνομεν ἀνεγνωκότες. Φερεκράτης 
μὲν γὰρ ἐν ᾿Ζγρίοις φησίν (I147 Κ)᾽ 

οὐ γὰρ ἦν τότ᾽ οὔτε Μάνης οὔτε Σηκὶς οὐδενὶ 
δοῦλος. ἀλλ᾽ αὐτὰς ἔδει μοχϑεῖν ἅπαντ᾽ ἐν οἰκίᾳ. 
εἶτα πρὸς τούτοισιν ἤλουν ὄρϑριαι τὰ σιτία. 

ὥστε τὴν κώμην ὑπηχεῖν ϑιγγανουσῶν τὰς μύλας. 
καὶ ᾿ἀναξανδρέδης δὲ ἐν Ayy(on φησίν (1 181 K) 

οὐκ ἔστι δούλων, ὦὠγάϑ'. οὐδαμοῦ πόλις. e 

τύχη δὲ πάντῃ μεταφέρει τὰ σώματα. 
πολλοὶ δὲ νῦν μέν εἰσιν ovx ἐλεύϑεροι. 
εἰς αὔριον δὲ Σουνιεῖς, εἶτ᾽ εἰς τρίτην 

ὅ ἀγορᾷ κέχρηνται. τὸν γὰρ οἴακα στρέφει 
δαίμων ἑκάστῳ. 

84. Ποσειδώνιος δέ φησιν ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς ἐν 
τῇ τῶν ἱστοριῶν ἑνδεκάτῃ (ἘῊ 6 ΠῚ 257) ἱπολλούς τινας 
ἑαυτῶν οὐ δυναμένους προίστασϑαι διὰ τὸ τῆς διανοίας 

ἀσϑενὲς ἐπιδοῦναι ἑαυτοὺς εἰς τὴν τῶν συνετωτέρων 

ὑπηρεσίαν. ὅπως παρ᾽ ἐκείνων τυγχάνοντες τῆς εἰς ἃ 
τὰ ἀναγκαῖα ἐπιμελείας αὐτοὶ πάλιν ἀποδιδῶσιν ἐκείνοις 
δι᾿ αὑτῶν ἅπερ ἂν ὦσιν ὑπηρετεῖν δυνατοί. καὶ τούτῳ 

2 διαμένει S * 6 καὶ del. Mein 11 ἅπαντα r&v τῇ 
οἰκίᾳ À: corr. Canter 12 ἤλουν Pierson: ἥλων A ἤλων C 
18 περιαγουσῶν Kock, latet aliud 16 πάντα A: corr. Wilam 
18 εἰς τ᾽ αὔριον A: corr. C 
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τῷ τρύπῳ Μαριανδυνοὶ μὲν «Ηρακλεώταις ὑπετάγησαν, 
διὰ τέλους ὑποσχόμενοι ϑητεύσειν παρέχουσιν αὐτοῖς 
τὰ δέοντα, προσδιαστειλάμενοι μηδενὸς αὐτῶν ἔσεσϑαι 
πρᾶσιν ἔξω τῆς Ἡρακλεωτῶν χώρας. ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ 
μόνον τῇ ἰδίᾳ χώρᾳ τάχ᾽ οὖν διὰ τοῦτο καὶ Εὐφο- 
ρίων ὃ ἐποποιὸς τοὺς Μὲαριανδυνοὺς δωροφόρους 
κέκληκε (fr. 133 M) 

δωροφόροι καλεοίαϑ'᾽ ὑποφρίσσοντες ἄνακτας. 

λέγει δὲ καὶ Καλλίστρατος ὃ ̓ Δριστοφάνειος (FHG IV 
355), ὅτι τοὺς Μαριανδυνοὺς ὠνόμαζον μὲν δωροφόρους 
ἀφαιροῦντες τὸ πικρὸν τῆς [ἀπὸ] τῶν οἰκετῶν προσδηγο- 
ρίας, καϑάπερ Σπαρτιᾶται μὲν ἐποίησαν ἐπὶ τῶν εἱλώ- 
των. Θετταλοὶ δ᾽ ἐπὶ τῶν πενεστῶν, Κρῆτες δ᾽ ἐπὶ τῶν 
κλαρωτῶν. καλοῦσι δὲ οἵ Κρῆτες τοὺς μὲν κατὰ πόλιν 

οἰκέτας χρυσωνήτους. ἀμφαμιώτας δὲ τοὺς κατ᾽ ἀγρὸν 

ἐγχωρίους μὲν ὄντας. δουλωθέντας δὲ κατὰ πόλεμον" 
διὰ τὸ χληρωϑῆναι δὲ χλαρώτας. ὁ Ἔφορος δ᾽ ἐν y 
ἱστοριῶν (FHGI242) ἱχλαρώτας, φησί, Κρῆτες καλοῦσι 

τοὺς δούλους ἀπὸ τοῦ γενομένου περὶ αὐτῶν κλήρου. 
τούτοις δ᾽ εἰσὶ νενομισμέναι τινὲς ἑορταὶ ἐν Κυδωνία, 
ἐν αἷς οὐκ εἰσίασιν εἰς τὴν πόλιν ἐλεύϑεροι, ἀλλ᾽ οἵ 
δοῦλοι πάντων κρατοῦσι καὶ κύριοι μαστιγοῦν εἰσι 
τοὺς ἐλευϑέρους. Σωσικράτης δ᾽ ἐν δευτέρῳ Κρη- 
τικῶν (FHGIV 501) τὴν μὲν κοινήν, φησί, δουλείαν οἵ 
Κρῆτες καλοῦσι μνοίαν. τὴν δὲ ἰδίαν ἀφαμιώτας, τοὺς 

ορ4δὲ ὑπηκόους περιοίκους. τὰ παραπλήσια ἵστορεῖ καὶ 
ΖΔωσιάδας ἐν δ΄ Κρητικῶν (FHGIV 399. $85. Θεττα- 

λῶν δὲ λεγόντων πενέστας τοὺς μὴ γόνῳ δούλους, 

8 καλὲ οἵαϑ᾽ A: corr. Schw 9 ἀριστοφάνιος À: corr. C 
11 [ἀπὸ] Καὶ 14 κλαροτῶν A: corr. 1 ἀφαμιῶται Hes. 
etStrab.p. 701 26.206 τοὺς δὲ περιοίκους ὑπηκόους: corr. Dobr 
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διὰ πολέμου δ᾽ ἡλωκότας. Θεόπομπος ὁ κωμικὸς ἀπο- 
χρησάμενος τῇ φωνῇ φησι (1752 K) 

δεσπότου πενέστου ῥυσὰ βουλευτήρια. 
Φιλοκράτης δ᾽ ἐν (| Θετταλικῶν (FHGIV 417) (& 
γνήσια τὰ συγγράμματα) καλεῖσϑαί φησι τοὺς πενέστας 

καὶ Θετταλικέτας. ᾿“ρχέμαχος δ᾽ ἐν τῇ τρίτῃ Εὐβοικῶν 
(FHG IV 814) Βοιωτῶν. φησίν. τῶν τὴν ̓ ἀρναίαν κατοικη- 
σάντων oí μὴ ἀπάραντες εἰς τὴν Βοιωτίαν. ἀλλ᾽ ἐμ- 
φιλοχωρήσαντες παρέδωκαν ἑαυτοὺς τοῖς Θεσσαλοῖς 

δουλεύειν καϑ᾽ ὁμολογίας, ἐφ᾽ à οὔτε ἐξάξουσιν αὐτοὺς 

ἐκ τῆς χώρας οὔτε ἀποκτενοῦσιν, αὐτοὶ δὲ τὴν 
χώραν αὐτοῖς ἐργαζόμενοι τὰς συντάξεις ἀποδώσουσιν" 
οὗτοι οὖν οἱ κατὰ τὰς ὁμολογίας καταμείναντες καὶ 

παραδόντες ἑαυτοὺς ἐκλήϑησαν τότε μὲν μενέσται, 
νῦν δὲ πενέσται. καὶ πολλοὶ τῶν κυρίων ἑαυτῶν εἰσιν 

εὐπορώτεροι: καὶ Εὐριπίδης δὲ ἐν Φρίξῳ λάτριας 
αὐτοὺς ὀνομάζει διὰ τούτων (fr.827 N) 

| λάτρις πενέστης Guog ἀρχαίων δόμων. 
86. Τίμαιος δ᾽ o Ταυρομενίτης ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν 
ἱστοριῶν (FHGI207 “οὐκ ἦν, φησί, πάτριον τοῖς 

"Ἕλλησιν ὑπὸ ἀργυρωνήτων τὸ παλαιὸν διακονεῖσϑαι᾽. 
γράφων οὕτως" ᾿καϑόλου δὲ ἠτιῶντο τὸν "4giGco- 
τέλη (. 491 R) διημαρτηκέναι τῶν “οχκρικῶν ἐθῶν" 

οὐδὲ γὰρ κεχτῆσϑαι νόμον εἶναι τοῖς “οκροῖς. ὁμοίως 
δὲ οὐδὲ Φωκεῦσιν, οὔτε ϑεραπαίνας οὔτε οἰκέτας πλὴν 
ἐγγὺς τῶν χρόνων. ἀλλὰ πρώτῃ τῇ Φιλομήλου γυναικὶ 

τοῦ καταλαβόντος Ζελφοὺς δύο ϑεραπαίνας ἀκολου- 
ϑῆσαι. παραπλησίως δὲ καὶ Μνάσωνα τὸν ᾿Δριστοτέλους 

1 διὰ πολέμου C: διὰ πόλεμον A, fort. κατὰ πόλεμον 
14 uiv add. C om. ἃ 16 λάτρις (i. e. λάτρεις) C fort. recte 
26 ἐγγίστων χρόνων Mein, fort. τῶν ἐγγὺς yo. 

b 
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ἑταῖρον χιλίους οἰκέτας κτησάμενον διαβληϑῆναι παρὰ 
τοῖς Φωκεῦσιν ὡς τοσούτους τῶν πολιτῶν τὴν ἀναγ- 

καίαν τροφὴν ἀφῃρημένον. εἰϑίσϑαι γὰρ ἐν ταῖς 

οἰχειακαῖς διακονεῖν τοὺς νεωτέρους τοῖς πρεσβυτέροις: 

81. Πλάτων δ᾽ ἐν ἕκτῳ Νόμων φησί (p.716c) τὰ 5 
τῶν οἰχετῶν χαλεπὰ πάντῃ. σχεδὸν γὰρ πάντων Ελλήνων 
ἡ “ακεδαιμονίων εἱλωτεία πλείστην ἀπορίαν παράσχοιτ᾽ 

e ἂν καὶ ἔριν τοῖς μὲν ὡς εὖ. τοῖς δ᾽ (dg) οὐκ tU γε- 
γονυῖά ἐστιν. ἐλάττω δὲ ἡ ἩΗρακλεωτῶν δουλεία τῆς 
τῶν Μαριανδυνῶν καταδουλώσεως ἔριν ἂν ἔχοι τὸ 
Θετταλῶν τ᾽ αὖ πενεστικὸν ἔϑνος. εἰς ἃ καὶ πάντα 

ἀποβλέψαντας ἡμᾶς τί χρὴ ποιεῖν περὶ κτήσεως οἰκετῶν; 

οὐ γὰρ ὑγιὲς οὐδὲν ψυχῆς δούλης" οὐ δεῖ γὰρ οὐδὲν 
[ὑγιὲς] πιστεύειν αὐτοῖς τὸν νοῦν χεκτημένον. ὁ δὲ 
σοφώτατος τῶν ποιητῶν φησιν (9 833)" 

ἥμισυ γάρ τε νόου ἀπαμείρεται εὐρύοπα Ζεὺς 
t ἀνδρῶν. o)g ἂν δὴ κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσι. 
χαλεπὸν οὖν τὸ χτῆμα ἔργῳ πολλάκις ἐπιδέδεικται 
περί τε τὰς Μεσσηνίων συχνὰς ἀποστάσεις καὶ περὶ 
τὰς τῶν ἐχ μιᾶς φωνῆς πολλοὺς οἰκέτας κτωμένων 

πόλεις ὅσα κακὰ συμβαίνει. καὶ ἔτι τὰ τῶν λεγομένων ' 
περιδίνων περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν παντοδαπὰ [κλοπῶν] ἔργα 
καὶ παϑήματα᾽ πρὸς & τις ἂν πάντα βλέψας διαπορή- 

φθῦσειε τί χρὴ δρᾶν περὶ ἁπάντων τῶν τοιούτων. δύο 
δὴ λείπεσϑον μηχαναί. μὴ πατριῶτας ἀλλήλων εἶναι 
τοὺς μέλλοντας δουλεύσειν ἀσυμφώνους τε ὅτι μάλιστα 

8. 4 ἐν ταῖς οἰκίαις C, ἐν ταῖς οἰκειακαῖς χρείαις Hemsterh 
8 ἐρεινιοις μὲν A ὡς om. 'A 11 δ᾽ αὖ οὐ πάντας A 14 ὑγιές 
om. Plat 11 ἂν ἤδη A: corr. C 22 περιδείνων À παντο- 
δαπῶν À: corr, Plat (ubi κλοπῶν del. Naber) — 23 τὶς ἅπαντα AC 
26 ὅτε À: corr. € 
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εἰς δύναμιν, τρέφειν δ᾽ αὐτοὺς ὀρϑῶς μὴ μόνον 
ἐχείνων ἕνεκα. πλέον δ᾽ ἑαυτῶν προτιμῶντας ὑβρίζειν 
τε ἥκιστα εἰς αὐτούς. κολάζειν δὲ ἐν δέκῃ δούλους 

δεῖ καὶ μὴ νουϑετοῦντας ὡς ἐλευϑέρους ϑρύπτεσθϑαι 
ποιεῖν, τὴν δὲ οἰκέτου πρόσρησιν χρὴ σχεδὸν ἐπίταξιν 

πᾶσαν γίγνεσϑαι, μὴ προσπαίζοντας μηδαμῇ μηδαμῶς 

οἰκέταις, μήτ᾽ οὖν ϑηλείαις μήτε ἄρρεσιν: ἃ δὴ πρὸς 
δούλους φιλοῦσι πολλοὶ σφόδρα ἀνοήτως ϑούπτοντες 

χαλεπώτερον ἀπεργάξεσϑαι τὸν βίον ἐκείνοις τε ἄρχεσθαι 

καὶ ἑαυτοῖς ἄρχειν." 
88. πρώτους δ᾽ ἐγὼ τῶν Ελλήνων οἶδα ἀργυρωνή- 

τοις δούλοις χρησαμένους Χίους. ὡς ἱστορεῖ Θεόπομ- 

πος ἐν τῇ ἑβδόμῃ καὶ δεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν (F HG I 300)" 
“Χῖοι πρῶτοι τῶν Ελλήνων μετὰ Θετταλοὺς καὶ “ακε- 

δαιμονίους ἐχρήσαντο δούλοις. τὴν μέντοι κτῆσιν αὐτῶν 
οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκείνοις... “ακεδαιμόνιοι μὲν 
γὰρ καὶ Θετταλοὶ φανήσονται κατασκευασάμενοι τὴν 

δουλείαν ἐκ τῶν ᾿Ελλήνων τῶν οἰκούντων πρότερον 

τὴν χώραν ἣν ἐκεῖνοι νῦν ἔχουσιν. o( μὲν ᾿᾽4χαιῶν. 
Θετταλοὶ δὲ Περραιβῶν καὶ Μαγνήτων, καὶ προσηγό- 

ρευσαν τοὺς καταδουλωϑέντας οἱ μὲν εἵλωτας. οἱ δὲ 

πενέστας. Χῖοι δὲ βαρβάρους κέκτηνται τοὺς οἰκέτας 

καὶ τιμὴν αὐτῶν καταβάλλοντες. ὃ μὲν οὖν Θεόπομ- 
zog ταῦϑ' ἱστόρησεν. ἐγὼ δὲ τοῖς Χίοις ἡγοῦμαι διὰ 
τοῦτο νεμεσῆσαι τὸ δαιμόνιον. χρόνοις γὰρ ὕστερον 
ἐξεπολεμήϑησαν διὰ δούλους. Νυμφόδωρος γοῦν ὃ 
Συρακόσιος ἐν τῷ τῆς ᾿Ζσίας Παράπλῳ (FHG ΤΙ 818) 

τάδ᾽ ἱστορεῖ περὶ αὐτῶν: τῶν Χίων οἱ δοῦλοι ἀπο- 

5 πρόρρησιν À: corr. C 16 suppl. velut ἐποιήσαντο 
923 καταβαλόντες Wilam 

A 
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διδρασκουσιν αὐτοὺς καὶ εἰς τὰ ὄρη ὁρμώμενοι τὰς 

ἀγροικίας αὐτῶν κακοποιοῦσι πολλοὶ συναϑροισϑέντες" 

4 γὰρ νῆσός ἐστι τραχεῖα καὶ κατάδενδρος. μιχρὸν δὲ 
πρὸ ἡμῶν οἰχέτην τινὰ [ὃν] μυϑολογοῦσιν αὐτοὶ οἵ 
Χῖοι ἀποδράντα ἐν τοῖς ὄρεσι τὰς διατριβὰς ποιεῖσθαι. 5 
ἀνδρεῖον δέ τινὰ ὄντα καὶ τὰ πολέμια ἐπιτυχῆ τῶν 
δραπετῶν ἀφηγεῖσθαι ὡς ἂν βασιλέα στρατεύματος. 

καὶ πολλάκις τῶν Χίων ἐπιστρατευσάντων ἐπ᾽ αὐτὸν 
καὶ οὐδὲν ἀνύσαι δυναμένων ἐπεὶ αὐτοὺς ἑώρα μάτην 
ἀπολλυμένους ὁ ΖΔρίμακος (τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῷ 10 

e δραπέτῃ) λέγει πρὸς αὐτοὺς τάδε' “ὑμῖν, o Χῖοί τε 
καὶ κύριοι, TO μὲν γινόμενον πρᾶγμα παρὰ τῶν οἰκετῶν 
οὐδέποτε μὴ παύσηται᾽ πῶς γὰρ ὁπότε κατὰ χρησμὸν 
γίνεται ϑεοῖ δόντος: ἀλλ᾽ ἐὰν ἐμοὶ σπείσησϑε καὶ 
ἐᾶτε ἡμᾶς ἡσυχίαν ἄγειν. ἐγὼ ὑμῖν ἔσομαι πολλῶν 15 

ἀγαθῶν ἀρχηγός. 809. σπεισαμένων οὖν τῶν Χίων 

πρὸς αὐτὸν χαὶ ἀνοχὰς ποιησαμένων χρόνον τινὰ 
κατασχευάζεται μέτρα καὶ σταϑμὰ καὶ σφραγῖδα ἰδίαν. 

f καὶ δείξας τοῖς Χίοις εἶπε διότι λήψομαι ὃ τι ἂν 
παρά τινος ὑμῶν λαμβάνω τούτοις τοῖς μέτροις καὶ 20 
σταϑμοῖς καὶ λαβῶν τὰ ἱκανὰ ταύτῃ τῇ σφραγῖδι τὰ 

» , , ^ S2 ? j , 

ταμιεῖα σφραγισάμενος καταλείψω. τοὺς δ᾽ ἀποδιδρά- 

ὄχοντας ὑμῶν δούλους ἀναχρίνας τὴν αἰτίαν ἐὰν μέν 
μοι δοκῶσιν ἀνήκεστόν τι παϑόντες ἀποδεδρακέναι. 
ξξω μετ᾽ ἐμαυτοῦ. ἐὰν δὲ μηδὲν λέγωσι δίκαιον, ἀπο- 25 

φοθθπέμψω πρὸς τοὺς δεσπότας. ὁρῶντες οὖν οἵ λοιποὶ 

οἰκέται τοὺς Χίους ἡδέως τὸ πρᾶγμα προσδεξαμένους 

2 αὐτῶν Cas: ἑαυτῶν AC 4 ὃν del. C, sed fortasse 
mutila oratio 0 ἐπιτυχῆ Schw: τῆι ψυχῆν A om C 10 ὄνομα 
αὖ τῷ À: corr. C 19 περὶ τῶν C 13 παύσεται Schw 
14 πεισϑήσεσϑε AC: corr. Mein 19 ὅτι ἂν Schw: ὅταν AC 
22 τιμιεῖα ἃ ταμεῖα C: corr. Schw 
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πολλῷ ἔλαττον ἀπεδίδρασκον φοβούμενοι τὴν ἐκείνου 
κρίσιν. καὶ οἵ ὄντες δὲ μετ᾽ αὐτοῦ δραπέται πολὺ 
μᾶλλον ἐφοβοῦντο ἐκεῖνον ἢ τοὺς ἰδίους αὑτῶν δε- 

σπότας καὶ πάντ᾽ αὐτῷ τὰ δέοντ᾽ ἐποίουν, πειϑαρχοῦν- 

τες ὡς ἂν στρατηγῷ. ἐτιμωρεῖτό τὲ γὰρ τοὺς ἀτακτοῦν- 
τας καὶ οὐϑενὶ ἐπέτρεπε συλᾶν ἀγρὸν οὐδ᾽ ἄλλο ἀδικεῖν 

2οχ ^ LÀ -» ς - , ; , ^ A 

οὐδὲ ἕν ἄνευ τῆς αὑτοῦ γνώμης. ἐλάμβανε δὲ ταῖς 

ἑορταῖς ἐπιπορευόμενος ἐκ τῶν ἀγρῶν οἶνον καὶ ἱερεῖα 

τὰ καλῶς ἔχοντα ὅσα μὴ αὐτοὶ δοίησαν οἱ κύριοι" 
M I N 2 , e -— 53} 2 OPE 

καὶ εἴ τινα αἴσϑοιτο ἐπιβουλεύοντα αὐτῷ ἡ ἐνέδρας 
, 2 " rm) 2 , Ἁ « κατασχευάζοντα ἐτιμωρεῖτο. 90. εἶτ᾽ (ἐκήρυξε γὰρ ἢ 

, , , a - ? * , ^ M 

πόλις χρήματα δώσειν πολλὰ τῷ αὑτὸν λαβόντι ἡ τὴν 

κεφαλὴν κομίσαντι) οὗτος ὁ Ζίρίμακος πρεσβύτερος 
γενόμενος καλέσας τὸν ἐρώμενον τὸν ἑαυτοῦ εἴς τινα 

τόπον λέγει αὐτῷ ὅτι “ἐγώ σε πάντων ἀνθρώπων ἠγά- 
πησὰ μάλιστα καὶ σύ μοι εἶ καὶ παῖς καὶ υἱὸς καὶ τὰ 
» , z M 3 , e a , 
ἄλλα πάντα ἐμοὶ μὲν ovv χρόνος (xevog βεβίωται. 

σὺ δὲ νέος εἶ καὶ ἀκμὴν ἔχεις τοῦ ζῆν. τί ovv ἐστιν; 
ἄνδρα σὲ δεῖ γενέσϑαι καλὸν καὶ ἀγαϑόν" ἐπεὶ γὰρ 
ἡ πόλις τῶν Χίων δίδωσι τῷ ἐμὲ ἀποκτείναντι χρή- 
ματα πολλὰ καὶ ἐλευϑερίαν ὑπισχνεῖται, δεῖ Ge ἀφε- 
λόντα μου τὴν κεφαλὴν εἰς Χίον ἀπενεγκεῖν καὶ λα- 
βόντα παρὰ τῆς πόλεως τὰ χρήματα εὐδαιμονεῖν." 
ἀντιλέγοντος δὲ τοῦ νεανίσκου πείϑει αὐτὸν τοῦτο 
ποιῆσαι. καὶ ὃς ἀφελόμενος αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν λαμ- 
βάνει παρὰ τῶν Χίων τὰ ἐπικηρυχϑέντα χρήματα καὶ 
ϑάψας τὸ σῶμα τοῦ δραπέτου εἰς τὴν ἰδίαν ἐχώρησε. 

ET e - - 

καὶ ot Χῖοι πάλιν ὑπὸ τῶν οἰκετῶν ἀδικούμενοι καὶ 

διαρπαζόμενοι μνησϑέντες τῆς τοῦ τετελευτηκότος 

2 οἵ om, A, add. C 9 μὴ αὐτοὶ Wilam: δ᾽ ἂν αὐτοῖς AC 
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ἐπιεικείας ἡρῷον ἱδρύσαντο κατὰ τὴν χώραν καὶ Émo- 
νόμασαν ἥρωος εὐμενοῦς" καὶ αὐτῷ ἔτι καὶ νῦν oi 

δραπέται ἀποφέρουσιν ἀπαρχὰς πάντων ὧν ἂν ἕλωνται. 
φασὶ δὲ καὶ καϑ' ὕπνους ἐπιφαινόμενον πολλοῖς τῶν 

e Χίων προσημαίνειν οἰκετῶν ἐπιβουλάς" καὶ οἷς ἂν 

ἐπιφανῇ οὗτοι ϑύουσιν αὐτῷ ἐλθόντες ἐπὶ τὸν τόπον 
οὗ τὸ ἡρῷόν ἐστιν αὐτοῦ. 91. 0 μὲν οὖν Νυμφόδωρος 
ταῦτα ἱστόρησεν. ἐν πολλοῖς δὲ ἀντιγράφοις ἐξ ὀνό- 
ματος αὐτὸν καλούμενον οὐχ εὗρον. οὐδένα δὲ ὑμῶν 
ἀγνοεῖν οἶμαι οὐδὲ ἃ ὁ καλὸς Ἡρόδοτος ἱἵστόρησε 
(VHI 105) περὶ Πανιωνίου τοῦ Χίου καὶ ὧν ἐκεῖνος 

ἔπαϑεν δικαίως ἐλευϑέρων παίδων ἐκτομὰς ποιησάμενος 

καὶ τούτους ἀποδόμενος. Νικόλαος δ᾽ ὁ περιπατη- 
τικὸς (FHG III 415) καὶ Ποσειδώνιος ὃ στωικὸς (ibid. 

265) ἐν ταῖς ἱστορίαις ἑκάτερος τοὺς Χίους φασὶν ἐξαν- 

δραποδισϑέντας ὑπὸ Μιϑροιδάτου τοῦ Καππάδοκχος 
f παραδοϑῆναι τοῖς ἰδίοις δούλοις δεδεμένους. ἵν᾽ εἰς 

τὴν Κόλχων γῆν κατοικισϑῶσιν" οὕτως αὐτοῖς ἀληϑῶς 

τὸ δαιμόνιον ἐμήνισε πρώτοις χοησαμένοις ὠνητοῖς 

ἀνδραπόδοις τῶν πολλῶν αὐτουργῶν ὄντων κατὰ τὰς 
διακονίας. μήποτ᾽ οὖν διὰ ταῦτα καὶ ἡ παροιμία ᾿ Χῖος 
δεσπότην ὠνήσατο". ἧ κέχρηται Εὔπολις ἐν Φίλοις 
(I 332 K). 

02. ᾿ἀϑηναῖοι δὲ x«l τῆς τῶν δούλων προνοοῦντες 

τύχης ἐνομοϑέτησαν καὶ ὑπὲρ δούλων γραφὰς ὕβρεως 
εἶναι. Ὑπερείδης γοῦν ὁ ῥήτωρ ἕν τῷ κατὰ ᾶαντι- 

2670£0v αἰχίας φησίν (fr. 123 Bl)" ᾿ἔϑεσαν οὐ μόνον ὑπὲρ 
2 - 3 , , » 

τῶν ἐλευϑέρων. ἀλλὰ καὶ ἐάν τις εἰς δούλου σῶμα 

8 ἂν ἕλωνται K: ἀφέλωνται ἃ ὑφέλωνται eorr. in ἀφ. C 
6 ἐπεφάνη AC: corr. Schw 13 κατ᾽ αὐτοὺς K 20 τῶν 
προγόνων K 
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ὑβοίσῃ γραφὰς εἶναι κατὰ τοῦ ὑβρίσαντος. τὰ ὅμοια 
εἴρηκε καὶ Πυκοῦργος ἐν τῷ κατὰ “υκόφρονος 
πρώτῳ (fr. 12 Tur) καὶ Ζημοσϑ' ἕνης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου 

(469. Μάλακος δ᾽ ἐν τοῖς Σιφνίων ὥροις ἱστορεῖ φ 0 0 

(FHG IV 412), ὡς τὴν Ἔφεσον δοῦλοι τῶν Σαμίων 
ὥκισαν χίλιοι τὸν ἀριϑμὸν ὄντες, οἱ καὶ τὸ πρῶτον 
ἀποστάντες εἰς τὸ ἐν τῇ νήσῳ ὄρος κακὰ πολλὰ ἐποίουν 
τοὺς Σαμίους" ἔτει δὲ ἕκτῳ μετὰ ταῦτα ἐκ μαντείας 

οἵ Σάμιοι ἐσπείσαντο τοῖς οἰκέταις ἐπὶ συνθήκαις, καὶ 

ἀϑῷοι ἐξελθόντες τῆς νήσου ἐκπλεύσαντες κατέσχον 
DN p EY "5 , , , 317. 19. 

τὴν "Egscov: καὶ οἱ ᾿Εφέσιοι ἐκ τούτων ἐγένοντο. 

93. διαφέρειν δέ φησι Χρύσιππος δοῦλον οἰκέτου 

γράφων ἐν δευτέρῳ περὶ ὁμονοίας διὰ τὸ τοὺς 
3 , CN M , Uu 5 2 , »! δὴ 

ἀπελευϑέρους μὲν δούλους ἔτι εἶναι. οἰκέτας δὲ τοὺς 

μὴ τῆς κτήσεως ἀφειμένους. “ὁ γὰρ οἰκέτης. φησί, 
δοῦλός ἐστι κτήσει κατατεταγμένος. καλοῦνται δ᾽ οἵ 
δοῦλοι, ὡς μὲν Κλείταρχός φησιν ἐν ταῖς Γλώσσαις, 

ἄξοι καὶ ϑεράποντες καὶ ἀκόλουϑοι καὶ διάκονοι καὶ 
c , E 3 nr , NI ,F 2 , NX 

ὑπηρέται. ἔτι δ΄ ἑπάμονες καὶ λάτρεις. “Δ μερίας δὲ 

ἑρκίτας φησὶ καλεῖσϑαι τοὺς κατὰ τοὺς ἀγροὺς οἰκέτας. 

Ἕρμων δὲ ἐν Κρητικαῖς Γλώτταις μνώτας τοὺς εὐγε- 
νεῖς oixérag, Σέλευκος δ᾽ ἄξους τὰς ϑεραπαίνας καὶ 

τοὺς ϑεράποντας. ἀποφράσην δὲ τὴν δούλην καὶ βο- 
λίζην. σίνδρωνα δὲ τὸν δουλέκδουλον, ἀμφίπολον δὲ 
τὴν περὶ τὴν δέσποιναν ϑεράπαιναν, πρόπολον δὲ τὴν 
προπορευομένην. Πρόξενος δ᾽ ἐν δευτέρῳ Πακωνικῆς 

πολιτείας (FHG II 408) ἐπικαλεῖσθαί φησιν χαλκίδας 

4 μαλακχος αὶ — 6 ὥκησαν ΑΟ: corr. Schw 10 ἀϑρόοι C 
16 ἐν κτήσει Schw 19 δὲ πάλμονες AC: corr. Valcken 
21 Ἕρμων i. q. Ἑρμῶναξ μνῶτας ἃ μνώτας C, μνῴα et μνοία 
Hes. cf. p. 2681 ἐγγενεῖς Eust. 1024, 37 (non C) 23 ἀπο- 
φράτην Eust. 1090, 57 (non C), ἀπόφαρσις" ἡ ἑταίρα Hes 

b 

d 
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παρὰ “ακεδαιμονίοις τὰς ϑεραπαίνας. Ἴων δ᾽ 0 Χῖος 

ἐν “αέρτῃ (fr. 14 N) τὸν οἰκέτην ἐπὶ “δούλου τέϑεικεν 

εἰπών᾽ 
ἴϑι μοι. δόμον. oízéra, κλεῖσον ὑπόπτερος. 
μή τις ἔλϑῃ βοοτῶν. 5 

᾿Δχαιὸς δ᾽ ἐν Ὀμφάλῃ (fr. 30) περὶ τοῦ Σατύρου 
λέγων φησίν᾽ 

ὡς εὔδουλος. ὡς εὔοικος ἦν. 
ἰδίως λέγων ὡς χοηστὸς ἐς τοὺς δούλους ἐστὶ καὶ 

τοὺς οἰκέτας. ὅτι δὲ οἰκέτης ἐστὶν ὁ κατὰ τὴν οἰχίαν 10 
διατρίβων κἂν ἐλεύϑερος ἢ κοινόν. 

94. of δὲ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιηταὶ περὶ τοῦ 

ἀρχαίου βίου διαλεγόμενοι ὅτι οὐκ ἣν τότε δούλων 
χορεία τοιάδε ἐχτίϑενται: Κρατῖνος μὲν ἐν Πλούτοις 
( 64 K)* 15 

οἷς δὴ βασιλεὺς Κρόνος ἦν τὸ παλαιόν, 
ὅτε τοῖς ἄρτοις ἠστραγάλιζον, μᾶζαι δ᾽ ἐν ταῖσι 

παλαίστραις 

Δἰγιναῖαι κατεβέβληντο δρυπεπεῖς βώλοις vs κο- 

μῶσαι. 20 

Κράτης δ᾽ ἐν Θηρίοις (1133 K) 
ἔπειτα δοῦλον οὐδὲ εἷς κεκτήσετ᾽ οὐδὲ δούλην. 
ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτῷ δῆτ᾽ ἀνὴρ γέρων διακονήσει:. 
B. ov δῆϑ'᾽ " ὁδοιποροῦντα γὰρ τὰ πάντ᾽ ἐγὼ ποιήσω. 
A. ví δῆτα τοῦτ᾽ αὐτοῖς πλέον; B. πρόσεισιν αὔϑ'᾽ 30 

ἕκαστον 

5 τῶν σχευαρίων. ὅταν καλῇ τι παρατίϑου τράπεζα" 
αὕτη παρασκεύαξε σαυτήν. μάττε ϑυλακίσκε. 

4 ἴϑι Wagner: ἴον A om. C 8 fort. ὡς εὐοικέτης 19 μᾶξα 
βώλοις κομῶσα est βωλία vel βωλές, cf. Hesych 24 ὁδοιποροῦ" 
τὰ Α: corr. Cas γὰρ ταῦτα πάντ᾽ ΔΑ: corr Elms] — 25 πλεῖον A 
27 παρατιϑῶ Α: corr. Elms] 28 αὐτὴ C σαυτόν Α: corr. € 
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ἔγχει κύαϑε. ποὖσϑ᾽ ἡ κύλιξ: διάνιζ᾽ ἰοῦσα σαυτήν. 
ἀνάβαινε μᾶξα. τὴν χύτραν χρῆν ἐξερᾶν τὰ τεῦτλα. 
(y95, βάδιζ᾽. ἀλλ᾽ οὐδέπω ᾽πὶ ϑάτερ᾽ ὀπτός εἰμι. 

10 οὔκουν μεταστρέψας σεαυτὸν ἁλὶ πάσεις ἀλείφων;: 
5 ἑξῆς δὲ μετὰ ταῦτα ὃ τὸν ἐναντίον τούτῳ παραλαμ-508 
βάνων λόγον φησίν" 

ἀλλ᾽ ἀντίϑες τοι ἐγὼ γὰρ αὐτὰ τἄμπαλιν 
τὰ ϑερμὰ λουτρὰ πρῶτον ἄξω τοῖς ἐμοῖς 
ἐπὶ κιόνων. ὥσπερ διὰ τοῦ Παιωνίου, 

10 ἀπὸ τῆς ϑαλάττης. ὥσϑ᾽ ἑκάστῳ δεύσεται 
5 εἰς τὴν πύελον" ἐρεῖ δὲ ϑύδωρ “ἀνέχετε᾽. 

εἶτ᾽ ἁλάβαστος εὐθέως ἥξει μύρου 
αὐτόματος ὃ σπόγγος τε καὶ τὰ σάνδαλα. 

95. βέλτιον δὲ τούτων Τηλεκλείδης ᾿Δμφικτύοσι 
15 (I 909 K)* 

λέξω τοίνυν βίον ἐξ ἀρχῆς ὃν ἐγὼ ϑνητοῖσι πα- 
Qeiyov: 

"εἰρήνη μὲν πρῶτον ἁπάντων ἦν ὥσπερ ὕδωρ xut 
χειρός. 

20 ἡ γῆ δ᾽ ἔφερ᾽ οὐ δέος οὐδὲ νόσους, ἀλλ᾽ αὐτόματ᾽ 

ἦν τὰ δέοντα" 
» ' ec? 2 T ΒΩ 

οἴνῳ γὰρ ἅπασ᾽ ἔρρει χαράδρα, μᾶξαι δ᾽ ἄρτοις 
, , 

ἐμάχοντο 
- , ^ , 

5 περὶ τοῖς στόμασιν τῶν ἀνθρώπων ἱἵκετεύουσαι 
25 καταπίνειν. 

1 λιανιξουσα σεαυτὴν ἃ  víte σεαυτήν C: corr. Di (ἐοῦσα 
víte Elmsl, διάνιξε σύγε Piers) 2 χρῆν Elmsl: χρὴ AC 
ἐξερᾶν τὰ Schw: ἐξάιραντα ἃ ἐξ ἄραι τὰ C 3 ᾽πὶ Erfurdt: 
τάπι AC — 4 αλειπασεις Α: corr. Erf (ἀλσὶ π. Elmsl) sed prae- 
stat fort. λιπανεῖς — Y πάμπαλιν. À: corr. Cas, αὐτὸ τοὔμπαλιν 
Kock 10 ἀπὸ Bergk: ἐπὶ A 11 ἄνεχετει ἃ ἄναχαιτε C: 
eorr. Di 12 ἔπειτα ἁλάβαστος  Ο: corr. Bergk 
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εἴ vL φιλοῖεν τὰς λευκοτάτας. οἱ δ᾽. ἰχϑύες οἴκαδ᾽ 

ἰόντες 

ἐξοπτῶντες σφᾶς αὐτοὺς ἂν παρέκειντ᾽ ἐπὶ ταῖσι 

τραπέζαις. 

ξωμοῦ δ᾽ ἔρρει παρὰ τὰς κλίνας ποταμὸς χρέα 
ϑερμὰ κυλίνδων" 

ὑποτριμματίων δ᾽ ὀχετοὶ τούτων τοῖς βουλομένοισι 
παρῆσαν. 

i0 ὥστ᾽ ἀφϑονία τὴν ἔνϑεσιν ἦν ἄρδονθϑ᾽ ἁπαλὴν 
καταπίνειν. 

, 5 ^t ' - e , λεκανίσκαισιν δ᾽ Gv ψαιστὰ παρὴν ἡδυσματίοις 
κατάπαστα, 

3 M M , 3 3 , ; Ἁ , , 

ὀπταὶ δὲ κίχλαι uet ἀμητίσκων εἰς τὸν φάρυγ 
εἰσεπέτοντο - 

τῶν δὲ πλακούντων ὠστιζομένων περὶ τὴν γνάϑον 

ἦν ἀλαλητός. 
μήτρας δὲ τόμοις xci χναυματίοις οἵ παῖδες ἂν 

ἠστραγάλιζον. 

15 of δ᾽ ἄνθρωποι πίονες ἦσαν τότε καὶ μέγα χρῆμα 
γιγάντων. 

96. πρὸς τῆς Δήμητρος ὑμῖν, ὦ ἕταῖροι. εἰ ταῦτα 
οὕτως ἐγίνετο. χρεία τίς ἡμῖν ἣν οἰκετῶν; ἀλλὰ γὰρ 
αὐτουργοὺς εἶναι ἐϑίζοντες ἡμᾶς οἱ ἀρχαῖοι διὰ τῶν 
ποιημάτων ἐπαίδευον εὐωχοῦντες λόγοις. ἐγὼ δ᾽ ἐπειδὴ 
ὥσπερ λαμπάδιον κατασείσαντος τοῦ ϑαυμασιωτάτου : 
Κρατίνου τὰ προχείμενα ἔπη καὶ oí μετ᾽ αὐτὸν γενό- 
μενοι μιμησάμενοι ἐπεξειργάσαντο, ἐχρησάμην τῇ τάξει 

11 λαικανίσικαισι δ᾽ A: corr. ΒοΥΒ ἂν ψαιστὰ Mein: ἀνά- 
παιστα À 18 φάρυγγ᾽ AC . 17.18 ἀνεστραγάλιξον Α ἂν ἐστρ. 
C: eorr. Schw 26 xoi oí K: καὶ ὡς οἵ À, καλῶς oí Madwig 
πλέοι ÀC: corr. Di 
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τῶν ὁραμάτων ὡς ἐδιδάχϑη᾽ καὶ εἰ μὴ ἐνοχλῶ τι 
ὑμῖν (τῶν γὰρ κυνικῶν φροντὶς οὐδὲ ἡ σμικροτάτη), 
ἀπομνημονεύσω κατὰ τὴν τάξιν καὶ τὰ τοῖς ἄλλοις 

εἰρημένα ποιηταῖς" ὧν εἷς ἐστιν ὁ ̓ Αττικώτατος Φερε- 

κράτης. ὃς ἐν μὲν τοῖς Μεταλλεῦσί φησιν (I174 K) 

πλούτῳ δ᾽ ἐκεῖν᾽ ἦν πάντα συμπεφυρμένα, 
ἐν πᾶσιν ἀγαϑοῖς πάντα τρόπον εἰργασμένα. 
ποταμοὶ μὲν ἀϑάρης καὶ μέλανος ζωμοῦ πλέῳ 
διὰ τῶν στενωπῶν τονϑολυγοῦντες ἔρρεον 

5 αὐταῖσι μυστίλαισι καὶ ναστῶν τρύφη. 

ὥστ᾽ εὐμαρῆ γε καὐτομάτοις τὴν ἔνϑεσιν 
χωρεῖν λιπαρὰν κατὰ τοῦ λάρυγγος τοῖς vexoois. 

φύσκαι δὲ καὶ σίζοντες ἀλλάντων TÓuOL 
παρὰ τοῖς ποταμοῖσιν ἐξεκέχυντ᾽ ἀντ᾽ ὀστράκων. 

10 καὶ μὴν παρὴν τεμάχη μὲν ἐξωπτημένα. 
καταχυσματίοισι παντοδαποῖσιν εὐτρεπῆ᾽ 

σχελίδες δ᾽ δλόκνημοι πλησίον τακερώταται 
, ἐπὶ πινακίσκοις καὶ δίεφϑ'᾽ ἀκροκώλια 

ἥδιστον ἀπατμίζοντα καὶ χόλικες βοὺς 
15 καὶ πλευρὰ δελφάκει᾽ ἐπεξανϑισμένα 

χναυρότατα παρέκειτ᾽ ἐπ᾽ ἀμύλοις καϑήμενα. 
παρὴν δὲ χόνδρος γάλατι κατανενιμμένος 

ἐν καταχύτλοις λεκάναισι καὶ πύου τόμοι. 
B. oiu ὡς ἀπολεῖς μ᾽ ἐνταῦϑα διατροίβουσ᾽ ἔτι. 

20 παρὸν χολυμβᾶν ὡς ἔχω ᾿ς τὸν Τάρταρον. 

8 πλέοι AC: corr. Di 11 εὐμαρῆ ἦγεν αὐτοματ᾽ εἰς 
τὴν À: αὐτομάτοις K, reliqua corr. Cas 13 ζέοντες AC: σί- 
fovrsg ex v. 14 Herw 14 ποταμοῖς σίζοντες ἐκέχυντ᾽ AC 
ποτ. σίξζοντ᾽ ἐκέχυτ᾽ Poll VI58: corr. Herw | post v. 16 τεύτλοισί 
v ἐγχέλεια συγκεκαλυμμένα add. Poll 19 ἀτμίξζοντα AC: 
eorr. Di 22 γάλακτι AC: corr. Di 2428 zvorouor A: corr. 
Villebrun 24 ou' ὡς A 25 ὡς ἔχετ᾽ εἰς Α: corr. Mein 

ATHENAEUS II. 7 
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ὃς . τί δῆτα λέξεις, τἀπίλοιπ᾽ ἤνπερ πύϑῃ; 
ὀπταὶ κίχλαι γὰρ εἰς ἀνάβραστ᾽ ἠρτυμέναι 

, ? 9 - v 

περὶ τὸ στόμ᾽ ἐπέτοντ᾽ ἀντιβολοῦσαι καταπιεῖν, 
΄ 3 , ὑπὸ μυρρίναισι κἀνεμώναις κεχυμέναι. 

N 1 ev 1412 Δ] , N N - - a ee 
τὰ δὲ μῆλ᾽ ἐχρέματο τὰ καλὰ TOV καλῶν ἰδεῖν 

ὑπὲρ κεφαλῆς. ἐξ οὐθενὸς πεφυκότα. 
κόραι δ᾽ ἐν ἀμπεχόναις τριχάπτοις ἀρτίως 

r5 ὧν 

ἡβυλλιῶσαι καὶ τὰ ῥόδα κεκαρμέναι 
, , 2 , 3 , 

πλήρεις χυλικας οἴνου μέλανος ἀνϑοσμίου 

30 ἤντλουν διὰ χώνης τοῖσι βουλομένοις πιεῖν. 
καὶ τῶνδ᾽ ἑἕχκάστοτ᾽ εἰ φάγοι τις ἢ πίοι. 
διπλάσι᾽ ἐγένετ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πάλιν. 
x&v τοῖς Πέρσαις δέ φησιν (I182K)' 

τίς δ᾽ ἔσϑ᾽ ἡμῖν τῶν σῶν ἀροτῶν ἢ ζυγοποιῶν ἔτι χορεία 
eo xj 

ἢ δροεπανουργῶν ἢ χαλκοτύπων ἢ σπέρματος ἢ 
χαρακισμοῦ; 

αὐτόματοι γὰρ διὰ τῶν τοιόδων ποταμοὶ λιπαροῖς 
ἐπιπάστοις 

ξωμοῦ μέλανος καὶ ᾿ΔΑχιλλείοις μάξαις κοχυδοῦντες 

ἐπιβλὺξ 

5 ἀπὸ τῶν πηγῶν τῶν τοῦ Πλούτου ῥεύσονται. σφῶν 

ἀρύτεσϑαι. 
ς ' , e P7 , κ - , 

ὁ Ζεὺς Ó vov οἴνῳ καπνίᾳ κατὰ τοῦ κεράμου 

βαλανεύσει j 

ἀπὸ τῶν δὲ τεγῶν ὀχετοὶ βοτρύων μετὰ ναστίσκων 

πολυτύρων 

9 ὀπταὶ καὶ κίχλαι γὰρ εἰς ἄναβρασεις. αναβρασεις. ἄνα- 
βραστ᾽ ἠρτυιιέναι (sic omnia) A ὀπταὶ δὲ κίχλαι “ἀνάβραστοι 
ἠρτυμέναι C ὀπταὶ κίχλαι δ᾽ ἐπὶ τοῖσδ᾽ ἀνάβραστ᾽ ἠρτ. Poll: 
corr. Mein 5 ἐκρέμαντο AC: corr. Pors 8 σιβυλλιῶσαι À: 
corr. C 11 ἕκαστος AC: corr. lacobs — 19 μάχαις A: corr. C 
21 ósvcovrag À: corr. C 23 οἴνωοι καπνιαι A: eorr. C 
25 μετ᾽ ἀμητίσκων καὶ νατίσκων (ναστίσκων C) AC: corr. Schw 

Qt 
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ὀχετεύσονται ϑερμῷ σὺν ἔτνει καὶ λειριοπολφανε- 

μώναις. 
τὰ δὲ (δὴ) δένδρη r&v τοῖς ὕρεσιν χορδαῖς ὀπταῖς 

ἐριφείοις 

10 φυλλοροήσει καὶ τευϑιδίοις ἁπαλοῖσι κίχλαις T 
ἀναβράστοις. 

98. τί δεῖ πρὸς τούτοις ἔτι παρατίϑεσϑαι τὰ ἐκ TUS S 

Ταγηνιστῶν τοῦ χαρίεντος ᾿“ριστοφάνους (1523 K); 

πάντες γὰρ τῆς καταχήνης αὐτοῦ πλήρεις ἐστέ. τῶν 

ὃὲ Μεταγένους ἐκ Θουριοπερσῶν μνημονεύσας κατα- 
παύσω τὸν λόγον, μακρὰ χαίρειν εἰπὼν ταῖς Νικο- 
φῶντος Σειρῆσιν, ἐν αἷς τάδε γέγραπται (1917 K) 

νιφέτω μὲν ἀλφίτοις. 
ψακαξέτω δ᾽ ἄρτοισιν, ὑέτω δ᾽ ἔτνει. 

i] * - ς - , , 

ζωμὸς διὰ τῶν οδῶν κυλινδείτω κρέα. 

πλακοῦς ἑαυτὸν ἐσϑίειν κελευέτω. 

ἀλλ᾽ ὅ γε Μεταγένης τάδε φησίν (1706 K) 

ὃ μὲν [ποταμὸς ὃ Κρᾶϑις] ἡμῖν καταφέρει 
D Dy bj - Dy hj 

, ? , 

u«t«g μεγίστας αὐτομάτας μεμαγμένας. 

0 δ᾽ ἕτερος ὠϑεῖ κῦμα ναστῶν καὶ χρεῶν 
ἑφϑῶν τε βατίδων εἰλυομένων αὐτόσε" 

5 τὰ δὲ μικρὰ ταυτὶ ποτάμι᾽ ἐνμεντευϑενὶ 
ῥεῖ τευϑίσιν ὀπταῖς καὶ φάγροις καὶ καράβοις. 
ἐντευϑενὶ δ᾽ ἀλλᾶσι καὶ περικίμμασι, 

1 ὀχετεύσοντας A: corr. C ϑερμοὶ AC: corr. Villebrun 
$ δὴ add. Cram. aneced. Ox. I277 Ὁ ἁπαλοῖς À: corr. Dobr 
9 καταχήνης Schw: κατ᾽ ἀχαρνεῖς Α 12 εἰρησιν A: corr. C 
13 νειφέτω (L ex st corr. C) et ἀλφίτοισε AC 18 glossam del. K 
20 ὃ à ἕτερος γε ὃ σύβαρις καλούμενος ποταμὸς ÀOC: corr. 
Elmsl; fluviorum nomina utrubique apposuerat Athenaeus, 
deinde interpolator in versus speciem deformavit, cf. Ovid. met. 
15,315 21 εἰλιωμεὲν αὐτοσσε À: corr. Di (εἰλυόμενον Schw) 
99. 93 iv uiv ἐντεῦϑεν ῥέει AC: corr. Elmsl 

τ" 
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τῃδὶ δ᾽ ἀφύαισι, τῇδε δ᾽ αὖ ταγηνίαις. 
τεμάχη δ᾽ ἄνωϑεν αὐτόματα πεπνιγμένα 

10 εἰς τὸ στόμ᾽ ἄττει, τὰ δὲ παρ᾽ αὐτὼ τὼ πόδε. 
ἄμυλοι δὲ περινέουσιν ἡμῖν ἐν κύκλω. 

οἶδα δὲ ὅτι καὶ οἱ Θουριοπέρσαι καὶ τὸ τοῦ Νικο- 
φῶντος δρᾶμα ἀδίδακτα ἐστι. διόπερ καὶ τελευταίων 
αὐτῶν ἐμνήσθην. 

99. ταῦτα τοῦ “]ημοχρίτου σαφῶς «αἱ τορῶς διεξ- 

ελϑόντος ἐπήνουν μὲν of δαιταλεῖς, ὁ δὲ Κύνουλκος 
ἔφη ᾿ἄνδρες σύσσιτοι. σφόδρα μὲ λιμώττοντα οὐκ 
ἀηδῶς ὃ Ζημύόκριτος εἱστέασεν ποταμοὺς διαπερανά- 

μενος ἀμβροσίας καὶ νέκταρος. ὑφ᾽ ὧν ᾿ἀρδευϑεὶς τὴν 
ψυχὴν πάνυ πειναλέος γεγένημαι λόγους αὐτὸ μόνον 
καταβροχϑίσας" ὥστε ἤδη παυσάμενοί ποτε τῆς τοσαύτης 

ἀπεραντολ ογίας [καὶ] κατὰ τὸν Παιανιέα δήτορα τοι- 

οὕτων τινῶν μεταλάβωμεν ἃ μήτ᾽ ἰσχὺν ἐντίϑησι μήτ᾽ 

ἀποϑνήσκειν ἐᾷ (3,33) 

ἐν χενῇ γὰρ γαστρὶ τῶν καλῶν ἔρως 

οὐκ ἔστι πεινῶσιν γὰρ ἡ Κύπρις πικρά, 
᾿Δχαιός φησιν ἐν Αἴϑωνι σατυρικῷ (ἔν. ὁ N). παρ᾽ οὗ 

ὁ σοφὸς Εὐριπέδης λαβὼν ἔφη (ἔν. 881 N)* 
ἐν πλησμονῇ τοι Κύπρις. ἐν πεινῶντι δ᾽ ov. 

πρὸς ὃν ὁ Οὐλπιανὸς ἀεί ποτὲ διαπολεμῶν ἔφη" 
ς , ' , 2 ΄ , N Nc 
πλήρης μὲν λαχάνων ἀγορή. πλήρης δὲ xci ἄρτων, 

σὺ δέ, ὦ κύον, ἀεὶ λιμώττεις καὶ οὐκ ἐᾷς ἡμᾶς 
λόγων καλῶν καὶ ἀφϑόνων μεταλαμβάνειν. μᾶλλον δὲ 
σιτεῖσϑαι" τροφὴ γὰρ ψυχῆς λόγοι καλοί καὶ ἅμα 

1 τιδὶ δ᾽ A: corr. Mus ἀφύλισι À: corr. Villebrun τήνδε 
À: corr. Elmsl 2 0 Schw: 2. A 3 αὐτῶι ἃ 4 περι- 
νάουσιν À: corr. Iacobitz 12. 13 poetae verba agnovit Mein 
13 πιναλέος A 14 καταβροχϑείσας A: corr. 5 15 καὶ del, Di 

5 

10 

15 

20 



Qt 

10 

μι 
τ 
9 

S 101 

στραφεὶς πρὸς τὸν οἰκέτην ᾿ “εῦκε, ἔφη, κἂν ἐχφατνι- d 
σματά τινα ἄρτων ἔχῃς; δὸς τοῖς κυσίν. καὶ ὁ Κύ- 
νουλκος ᾿εἰ μὲν εἰς ἀκροάσεις λόγων, ἔφη. παρε- 
κεκλήμην. ἠπιστάμην ἥκειν ἀγορᾶς πληϑυούσης (οὕτως 
γάρ τις τῶν σοφῶν τὴν τῶν δείξεων ὥραν ἐκάλει, 
καὶ αὐτὸν οἵ πολλοὶ διὰ τοῦτο Πληϑαγόραν ὠνόμαζον)" 
εἰ δὲ λουσάμενοι λογάρια δειπνοῦμεν, 

μικρὰς τίϑημι συμβολὰς ἀκροώμενος 
κατὰ τὸν Μένανδρον (IV265 M). διὸ παραχωρῶ Gor, 

ὦ γάστρων. τῆς τοιαύτης ἐμφορεῖσϑαι σιτήσεως" 
πεινῶντι γὰρ ἀνδοὶ μᾶξα τιμιωτέρα 8 

χρυσοῦ τε κἀλέφαντος. 
κατὰ τὸν τοῦ ᾿Ερετριέως ᾿ἀχαιοῦ Κύκνον (fr.23 Ν) - 

100. καὶ ἅμα ταῦτα λέγων οἷος ἦν ἀπανίστασϑαι" 

ἐπιστραφεὶς δὲ καὶ ϑεασάμενος πλῆϑος ἰχϑύων καὶ 
ἄλλων παντοδαπῶν ὄψων παρασκευὴν εἰσκυκλουμένην 
τύψας τῇ χειρὶ τὸ προσκεφάλαιον ἀνέκραγεν (A 586. 61) 

ἱτέτλαϑι δή, πενίη, καὶ ἀνάσχεο μωρολογούντων᾽ 
ὄψων γὰρ πλῆϑός δὲ δαμᾷ καὶ λιμὸς ἀτερπής. ἴ 

ἐγὼ γὰρ ἤδη ὑπὸ τῆς ἐνδείας οὐ διϑυράμβους φϑεγ- 
γομαιν κατὰ τὸν Σωκράτην (Phaedr.p.2389), ἀλλ᾽ ἤδη 

καὶ ἔπη ᾿λιμῶδες᾽ γὰρ ὄντως "5 δαψῳδία᾽. κατὰ γὰρ 
"Ausubtav, ὃς ἐν Σφενδόνῃ ἔφη (16175 K) περὶ σοῦ 
μαντευσάμενος, ὦ “αρήνσιε. 

κοὐδ᾽ εἷς σοὐστὶν τῶν πλουτούντων, μὰ τὸν Ἥφαι- 
στον, προσόμοιος. 

καλλιτράπεζος καὶ βουλόμενος λιπαρὸν ψωμὸν xa-271 

ταπίνειν. 

5 σοφιστῶν Ó 8 μαλχρὰς Cob — 10 σιτίσεως Α: corr. Mus 
11 γὰρ om. C 14 οἷός τ᾽ ἦν A: corr. Wilam 22 poetae 
verba agnovit Schw 23 σφενδωνν A 



102 S 

[s - * - ? A 5 , , 

ορῶ γὰρ O«vu CTLGTOV, ἰχϑυὼν γένη 

περὶ τὴν ἄκραν παίζοντα, κωβιούς, σπάρους, 

ψήττας, éovO(vovg, κεστρέας, πέρκας, ὄνους, 

Suvvovs, μελανούρους, σηπίας, αὐλωπίας, 

τρίγλας, ἑλεδώνας. σκορπίους. 

φησὶν Ἡνίοχος ἐν Πολυπράγμονι (1 482 Κ) δεῖ οὖν 
3 M ^ ^ M , 3 , 

κάμὲ κατὰ τὸν κωμικὸν εταγενην éxeutovca (1109 K) 

εἷς οἰωνὸς ἄριστος. ἀμύνεσϑαι περὶ δείπνου 
τετλάναι; 

101. σιωπήσαντος δ᾽ αὐτοῦ ὁ Μασσούριος ἔφη" 
C92. , 2 M e , , ^ zu , bi M 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ υπολείπεταί τινὰ περὶ τοῦ ἀμφὶ TOUS 
397 , τῶ , M 9 , 2 

οἰκέτας λόγου συμβαλοῦμαί τι καὶ αὑτὸς μέλος εἰς 

ἔρωτα (Philox.fr.6) τῷ σοφῷ καὶ φιλτάτῳ 4]ημοχρίτῳ. 
Φίλιππος ὃ Θεαγγελεὺς ἐν τῷ περὶ Καρῶν καὶ Ae- 
λέγων συγγράμματι (FHG ΤΥ 475) χαταλέξας τοὺς Δακε- 

δαιμονίων εἵλωτας καὶ τοὺς Θετταλικοὺς πενέστας καὶ 

Κᾶρας φησι τοῖς AéAs&w ὡς οἰκέταις χρήσασϑαι πάλαι 
τὲ καὶ νῦν. Φύλαρχος δ᾽ ἐν ἕχτῃ ἱστοριῶν (FHG 
1386) καὶ Βυξαντίους φησὶν οὕτω Βιϑυνῶν δεσπόσαι 

ὡς Δακεδαιμονίους τῶν εἱλώτων. περὶ δὲ τῶν παρὰ 
“ακεδαιμονίοις ἐπευνάχτων καλουμένων (δοῦλοι δ᾽ 
εἰσὶ καὶ οὗτοι) σαφῶς ἐχτίϑεται Θεόπομπος διὰ τῆς 

δευτέρας καὶ τριακοστῆς τῶν ἱστοριῶν (FHG Ὶ 310) 

λέγων οὕτως" ᾿ἀποθανόντων πολλῶν Δακεδαιμονίων 

ἐν τῷ πρὸς Μεσσηνίους πολέμῳ οἱ περιλειφϑέντες 

εὐλαβηϑέντες μὴ καταφανεῖς γένωνται τοῖς ἐχϑροῖς 
2 , 3 , - (p , 2 2 [9 , 

ἐρημωϑέντες ἀνεβίβασαν τῶν εἱλωτων ép ἑκαστην 
, M es , 

στιβάδα τῶν τετελευτηκότων τινάς" οὖς καὶ πολίτας 
δ ΄ ei 
ἔστερον ποιήσαντες προσηγόρευσαν ἐπευνάκτους, ὅτι 

1 γὰρ add. Cynuleus — 3 εὐρυϑίνους A: corr. s 28 fort. 
τῷ πολέμῳ τῷ πρὸς lMsooc. 
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κατετάχϑησαν ἀντὶ τῶν τετελευτηκότων ἐπὶ τὰς στιβάδας. 
0 δ᾽ αὐτὸς ἱστορεῖ κἀν τῇ τριαχοστῇ καὶ τρίτῃ τῶν 
ἱστοριῶν (bid.311) παρὰ Σικυωνίοις κατωνακοφόρους 

καλεῖσϑαι δούλους τινὰς παραπλησίους ὄντας τοῖς 

5 ἐπευνάχτοις. τὰ παραπλήσια ἱστορεῖ καὶ Μέναιχμος 
ἐν τοῖς Σικυωνιακοῖς (fr. 2 M) [κατωνακοφόρους καλεῖσϑαι 

' δούλους τινὰς παραπλησίους ὄντας τοῖς ἐπευνάκτοις]. 

ἔτι Θεόπομπος év τῇ δευτέρᾳ τῶν Φιλιππικῶν (FHG e 
1284) ᾿“ρδιαίους φησὶ κεκτῆσϑαι προσπελατῶν ὥσπερ 

10 εἱλώτων τριάκοντα μυριάδας. 102. οἵ δὲ μόϑακες 
καλούμενοι παρὰ “ακεδαιμονίοις ἐλεύϑεροι μέν εἰσιν. 
οὐ μὴν “ακεδαιμόνιοι. λέγει δὲ περὶ αὐτῶν Φύλαρχος 
ἐν τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκοστῇ τῶν ἵστοριῶν (ΗΟ Ὶ 847) 
οὕτως" “εἰσὶ δ᾽ οἵ μόϑακες σύντροφοι τῶν “ακεδαι- 

15 uovíov' ἕχαστος γὰρ τῶν πολιτικῶν παίδων ὡς ἂν 
καὶ τὰ ἴδια ἐκποιῶσιν οἱ μὲν ἕνα, οἱ δὲ δύο, 

τινὲς δὲ πλείους ποιοῦνται συντρόφους αὑτῶν. εἰσὶν 
οὖν οἵ μόϑακες ἐλεύϑεροι μέν, οὐ μὴν Δακεδαι- f 
μόνιοί γε, μετέχουσιν δὲ τῆς παιδείας πάσης. τούτων 

20 ἕνα φασὶ γενέσϑαι καὶ Πύσανδρον τὸν καταναυμαχή- 

σαντα τοὺς ᾿4ϑηναίους πολίτην γενόμενον Óv ἀνδρα- 
γαϑίαν: Μύρων δὲ ὁ Πριηνεὺς ἐν δευτέρῳ Μεσση- 
νιακῶν (FHGIV 461) ἱπολλάκις, φησίν, ἠλευϑέρωσαν 

“ακεδαιμόνιοι δούλους καὶ οὐς μὲν ἀφέτας ἐκάλεσαν. 
| 25 oUg δὲ ἀδεσπότους. οὖς δὲ ἐρυκτῆρας, δεσποσιοναύτας 

δ᾽ ἄλλους, oUg εἰς τοὺς στόλους κατἕέτασσον, ἄλλους - 

ὃὲ νεοδαμώδεις ἑτέρους ὄντας τῶν εἱλώτων. Θεύ-212 
πομπος δ᾽ ἐν ζ΄ “Ελληνικῶν ([ἨΘῚ 280) περὶ τῶν 

1 ἐπὶ K: εἰς A 3. 6 κατανακοφόρους AC 6 inclusa 
del. Mein 9 ἀρκαδίους  ἀρκάδας C: corr. Palmer — 16 cor- 
rupta 19 ys Di: τε α παιδιᾶς A: corr. C 24 ἄφετοι Hesych 
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[i , [ e M δ , € , 
εἱλώτων λέγῶν OTL καὶ &Ae«vuL καλοῦνται γράφει 

οὕτως ἱτὸ δὲ τῶν εἱλώτων ἔϑνος παντάπασιν ὠμῶς 

διάκειται καὶ πιχρῶς εἰσὶ γὰρ οὗτοι καταδεδουλω- 

μένοι πολὺν ἤδη χρόνον ὑπὸ τῶν Σπαρτιατῶν. οἵ 
᾿ 3. ψὺ 2 , » δ᾽ Ὁ , 

uiv αὐτῶν ἐκ Μεσσήνης ὄντες. οἱ δ᾽ ἑλεάται xatot- 

κοῦντες πρότερον τὸ καλούμενον Ἕλος τῆς Δακωνικῆς. 

σι 

108. Τίμαιος δ᾽ ὁ Ταυρομενίτης ἐκλαϑόμενος αὑτοῦ ̓  
— ἐλέγχει δ᾽ αὐτὸν εἰς τοῦτο Πολύβιος ὁ Με- 
γαλοπολίτης διὰ τῆς δωδεκάτης τῶν ἱστοριῶν (c.6) — 

οὐκ εἶναι ἔφη σύνηϑες τοῖς Ἕλλησι δούλους κτᾶσϑαι 

(FHGI207, αὐτὸς εἰπὼν ὁ ᾿Επιτίμαιος (οὕτως δ᾽ 

αὐτὸν καλεῖ Ἴστρος ὁ Καλλιμάχειος ἐν ταῖς πρὸς 
αὐτὸν ἀντιγραφαῖς) εἰπὼν γὰρ ὅτι Μνάσων ὁ Φωκεὺς 
πλείους ἐκέχτητο δούλους τῶν χιλίων" κἀν τῇ τρίτῃ 

ὃὲ τῶν ἱστοριῶν ὁ ᾿Επιτίέμαιος ἔφη (b.p.202) οὕτως 
εὐδαιμονῆσαι τὴν Κορινϑίων πόλιν ὡς χτήσασϑαι 
δούλων μυριάδας ἕξ καὶ τεσσαράκοντα᾽ ÓU ἃς ἡγοῦμαι 
καὶ τὴν Πυϑίαν αὐτοὺς κεκληκέναι χοινικομέτρας. Κτη- 

σικλῆς δ᾽ ἐν τρίτῃ Χρονικῶν (FHG IV 8316) (κατὰ τὴν 
ἑπταλκαιδεκάτην πρὸς ταῖς ἕχατόν φησιν ὀλυμπιάδα 

᾿ἀϑήνησιν ἐξετασμὸν γενέσθαι ὑπὸ Ζημητρίου τοῦ 
Φαληρέως τῶν κατοικούντων τὴν ̓ Δττικὴν καὶ εὐρεϑῆναι 
᾿“ϑηναίους μὲν δισμυρίους πρὸς τοῖς χιλίοις. μετοίκους 
δὲ μυρίους. οἰκετῶν δὲ μυριάδας μ΄. Νικίας δ᾽ ὁ 
Νικηράτου, ὡς ὁ καλὸς ἔφη Ξενοφῶν ἐν τῷ περὶ 
πόρων (4, 14). χιλίους ἔχων οἰκέτας ἐμίσϑωσεν αὐτοὺς 

εἰς τὰ ἀργυρεῖα Σωσίᾳ τῷ Θρᾳκὶ ἐφ᾽ ᾧ ὀβολὸν ἑκάστου 
τελεῖν τῆς ἡμέρας. ᾿Δριστοτέλης δ᾽ ἐν Αἰγινητῶν 

19 καλλιμάχιος À: corr. Ὁ 18 γὰρ om. C 19. 20 κατὰ 
τὴν ἑπτακαιδεκάτην Di (numerum invenit St. Croix): καὶ óz- 
κάτη: À ἐν τρίτῳ (ex v. 19) καὶ δεκάτω πρὸς ταῖς ο΄ ὀλυμ- 
πιάδι € 27 ἑκάστου Xen: ἕκαστον AC 
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πολιτείᾳ (fr. 427 R) καὶ παρὰ τούτοις φησὶ γενέσϑαι 
ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα μυριάδας δούλων. 4ya9co- 
χίδης δ᾽ ὁ, Κνίδιος ἐν τῇ ὀγδόῃ καὶ τριακοστῇ τῶν 
Εὐρωπιακῶν (FHGIIL194) Ζαρδανεῖς φησι δούλους 

κεχτῆσθϑαι τὸν μὲν χιλίους, ... τὸν δὲ καὶ πλείους" 
τούτων δ᾽ ἕκαστον ἐν μὲν εἰρήνῃ γεωργεῖν. ἐν πολέμῳ 

δὲ λοχίξεσϑαι ἡγεμόνα νέμοντας τὸν ἴδιον δεσπότην. 
104. πρὸς ταῦτα ἀπαντήσας ὁ Παρήνσιος ἔφη" 

“ἀλλὰ Ῥωμαίων ἕκαστος (οἶδας δ᾽ ἀκριβῶς ταῦτα. ὦ 

καλὲ Μασσούριε) πλείστους ὅσους κεκτημένος οἰχέτας" 

καὶ γὰρ μυρίους καὶ δισμυρίους καὶ ἔτι πλείους δὲ 

πάμπολλοι κέχτηνται., οὐκ ἐπὶ προσόδοις δέ, ὥσπερ ὃ 
τῶν Ἑλλήνων ξάπλουτος Νικίας, ἀλλ᾽ οἱ πλείους τῶν 

Ῥωμαίων συμπροιόντας ἔχουσι τοὺς πλείστους. καὶ αἱ 

πολλαὶ δὲ αὗται ᾿Δττικαὶ μυριάδες τῶν οἰκετῶν δεδε- 

μέναι εἰργάξοντο τὰ mud Ποσειδώνιος γοῦν, 

οὗ συνεχῶς μέμνησαι, ὁ φιλόσοφος καὶ ἀποστάντας 
φησὶν (FHG ΠΙ 264) αὐτοὺς καταφονεῦσαι μὲν τοὺς 

ἐπὶ τῶν μετάλλων φύλακας. καταλαβέσϑαι δὲ τὴν ἐπὶ 
Σουνίῳ ἀκρόπολιν xal ἐπὶ πολὺν χρόνον πορϑῆσαι 
τὴν vuv. οὗτος δ᾽ ἦν 0 καιρὸς ὅτε καὶ ἐν Σικελίᾳ 
ἡ δευτέρα τῶν δούλων ἐπανάστασις ἐγένετο᾽ πολλαὶ 
δὲ αὗται ἐγένοντο, καὶ ἀπώλοντο οἰκετῶν ὑπὲρ τὰς 

ἑχατὸν μυριάδας (σύγγραμμα δὲ ἐκδέδωκε περὶ τῶν 
δουλικῶν πολέμων Καικίλιος ὃ ῥήτωρ ὁ ἀπὸ Καλῆς 
ἀκτῆς) καὶ Σπάρτακος δὲ ὁ μονομάχος ἐκ Καπύης 
πόλεως ᾿Ιταλικῆς ἀποδρὰς κατὰ τὰ Μιϑριδατικὰ πολὺ 

πλῆϑος ἀποστήσας οἰκετῶν (ἦν δὲ καὶ αὐτὸς οἰχέτης, 

Θρὰξ γένος) κατέδραμε πᾶσαν ᾿Ιταλίαν χρόνον οὐκ 

5 hiatum signif. Mein 17 μέμνηται À: corr. Mus 234 δὲ Κ: 
τε À 91 μίϑρια ἀττικὰ Α: corr. Cas. 29 τὸ γένος C more suo 
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2130ACyov πολλῶν δούλων xc9' ἑκάστην ἡμέραν συρρεόντων 

b 

ὡς αὐτόν" καὶ εἰ μὴ ἀπέϑανεν ἐν τῇ πρὸς Λικίννιον 
Κράσσον παρατάξει. οὐ τὸν τυχόντα ἂν ἵδρῶτα τοῖς 

ἡμεδαποῖς παρεσχήκει. ὡς 0 κατὰ τὴν Σικελίαν Εὔνους. 
105. σώφρονες δ᾽ ἦσαν χαὶ πάντα ἄριστοι οἵ ἀρ- 
χαῖοι Ῥωμαῖοι" Σκιπίων γοῦν ὃ ᾿ἀφρικανὸς ἐπίκλην 
ἐχπεμπόμενος ὑπὸ τῆς συγκλήτου ἐπὶ τὸ καταστήσασϑαι 
τὰς κατὰ τὴν οἰκουμένην βασιλείας. ἵνα τοῖς προσή- 

χουσιν ἐγχειρισϑῶσιν. πέντε μόνους «συν)επήγετο 

οἰκέτας. ὡς ἱστορεῖ Πολύβιος (fr.166 H) καὶ Ποσει- 
δώνιος (FHGIIL 255), καὶ ἑνὸς ἀποϑανόντος κατὰ τὴν 

ὁδοιπορίαν ἐπέστειλε τοῖς οἰχείοις ἄλλον ἀντ᾽ ἐκείνου 

πριαμένους πέμψαι αὐτῷ. Ἰούλιος δὲ Καῖσαρ ὃ πρῶτος 
πάντων ἀνθρώπων περαιωϑεὶς ἐπὶ τὰς Βρεττανίδας 

νήσους μετὰ χιλίων σκαφῶν τρεῖς οἰκέτας τοὺς πάντας 

συνεπήγετο. ὡς Κόττας ἵστορεῖ 0 τότε ὑποστρατηγῶν 
αὐτῷ ἐν τῷ περὶ τῆς Ῥωμαίων πολιτείας συγγράμματι 

(p.247 ed. min. Pet), ὃ τῇ πατρίῳ ἡμῶν γέγραπται φωνῇ. 

ἀλλ᾽ οὐ Σμινδυρίδης ὃ Συβαρίτης τοιοῦτος. ὦ Ἕλληνες. 
ὃς ἐπὶ τὸν ᾿Δγαρίστης τῆς Κλεισϑένους ϑυγατρὸς 
ἐξοομῶν γάμον ὑπὸ χλιδῆς καὶ τρυφῆς χιλίους συν- 

ἐπήγετο οἰχέτας, ἁλιεῖς καὶ ὀρνιϑευτὰς καὶ μαγείρους" 

οὗτος δ᾽ C ἀνὴρ καὶ ἐνδείξασϑαι βουλόμενος ὡς εὐδαι- 

μόνως ἔξη, ὡς ἱστορεῖ Χαμαιλέων ὃ Ποντικὸς ἐν 
τῷ περὶ ἡδονῆς (fr. 88 Koepke) (τὸ δ᾽ αὐτὸ βιβλίον καὶ 

ὡς Θεοφράστου φέρεται) οὐκ ἔφη τὸν ἥλιον ἐτῶν 
εἴκοσιν οὔτ᾽ ἀνατέλλοντα οὔτε δυόμενον ἑωρακέναι. 
καὶ τοῦτ᾽ ἦν αὐτῷ μέγα καὶ ϑαυμαστὸν πρὸς εὐδαι- 
μονίαν. οὗτος. ὡς ἔοικεν. πρωὶ μὲν ἐχάϑευδεν. ὀψὲ δ᾽ 

6 σκηπίων À 9 ἐπήγετο À: corr. K. 20 ἀγαρόστης AC 
21 ἰδέους (pro χιλίους) Diod. 8,19, cf. Cobet mnem. 9,270 
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ἠγείρετο, κατ᾽ ἀμφότερα δυστυχῶν. ὁ δὲ Ποντικὸς ἃ 
“Εστιαῖος καλῶς ἐκαυχᾶτο μήτε ἀνατέλλοντα μήτε κατα- 
δυόμενόν ποτὲ τὸν ἥλιον ἕξωρακέναι διὰ τὸ παιδείᾳ 
παντὶ καιρῷ προσέχειν, ὡς 0 Νικαεὺς Νικίας ἱστορεῖ 

5 ἐν ταῖς Διαδοχαῖς (FHGIV 404). 106. τί οὖν, οὐκ εἶχεν 
καὶ Σκιπίων καὶ ὃ Καῖσαρ οἰχέτας ; εἶχον, ἀλλ᾽ ἐφύ- 
λασσον τοὺς πατρίους νόμους καὶ κεκολασμένως ἔζων 

τηροῦντες τὰ τῆς πολιτείας ἔϑη. συνετῶν γάρ ἐστιν 

ἀνδρῶν ἐμμένειν τοῖς παλαιοῖς ξηλώμασιν, δι’ ὧν 
10 στρατευόμενοι κατεστρέφοντο τοὺς ἄλλους. [καὶ] λαμ- e 

βάνοντες ἅμα τοῖς δοριαλώτοις καὶ εἴ τι χρήσιμον 

καὶ καλὸν ὑπῆρχε παρ᾽ ἐκείνοις εἰς μίμησιν" ὅπερ ἐν 
τοῖς πάλαι χρόνοις ἐποίουν οἵ Ῥωμαῖοι. διαφυλάττοντες 
γὰρ ἅμα καὶ τὰ πάτρια μετῆγον παρὰ τῶν χειρω- 

15 ϑέντων εἴ τι λείψανον καλῆς ἀσκήσεως εὕρισκον, τὰ 
ἄχρηστα ἐκείνοις ἐῶντες, ὅπως μηδ᾽ εἰς ἀνάκτησιν ὧν 

ἀπέβαλον ἐλϑεῖν ποτε δυνηϑῶσι. παρὰ γοῦν τῶν 
Ἑλλήνων μηχανὰς καὶ ὕργανα πολιορκητικὰ μαϑόντες 
τούτοις αὐτῶν περιεγένοντο, Φοινίκων τε τὰ ναυτικὰ 

20 εὑρόντων τούτοις αὐτοὺς κατεναυμάχησαν. ἔλαβον ὃὲ ἢ 
x«l παρὰ Τυρρηνῶν τὴν σταδίαν μάχην φαλαγγηδὸν 
ἐπιόντων. καὶ παρὰ Σαυνιτῶν δὲ ἔμαϑον ϑυρεοῦ χρῆσιν. 

παρὰ ὃὲ Ἰβήρων yaícov, καὶ ἄλλα δὲ παρ᾽ ἄλλων 
μαϑόντες ἄμεινον ἐπεξειργάσαντο" μιμησάμενοί τε κατὰ 

25 πάντα τὴν “ακεδαιμονίων πολιτείαν διετήρησαν αὐτὴν 
μᾶλλον ἢ ἐκεῖνοι" νῦν δὲ τὴν ἐκλογὴν τῶν χρησίμων 
ποιούμενοι παρὰ τῶν ἐναντίων συναποφέρονται καὶ 
τὰ μοχϑηρὰ ξηλώματα. 101. πάτριος μὲν γὰρ ἦν:ταά 
αὐτοῖς, ὥς φησι Ποσειδώνιος (FHG III 253), χαρτερία 

1 ἀνίστατο (pro ἠγείρετο) C 6 σκηπίων AC 10 καὶ 
om. C, del. K 28 (οὐκέτι ποιούμενοι vel παριέμενοι Καὶ 
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καὶ λιτὴ δίαιτα καὶ τῶν ἄλλων TOV πρὸς τὴν κτῆσιν 
ἀφελὴς καὶ ἀπερίεργος χρῆσις, ἔτι δὲ εὐσέβεια μὲν 
ϑαυμαστὴ περὶ τὸ δαιμόνιον, δικαιοσύνη δὲ καὶ πολλὴ 
τοῦ πλημμελεῖν εὐλάβεια πρὸς πάντας ἀνθρώπους 
μετὰ τῆς κατὰ γεωργίαν ἀσκήσεως. τοῦτο δ᾽ ἔστιν ἐκ 
τῶν πατρίων ϑυσιῶν ὧν ἐπιτελοῦμεν ἰδεῖν. ὁδούς τε 
γὰρ πορευόμεϑα τεταγμένας καὶ ὡρισμένας καὶ τεταγ- 

μένα φέρομεν καὶ λέγομεν ἐν ταῖς εὐχαῖς καὶ δρῶμεν 
ἐν ταῖς ἱερουργίαις, ἀφελῆ τε ταῦτα καὶ λιτά, καὶ 
οὐδὲν πλέον τῶν κατὰ φύσιν οὔτε ἠμφιεσμένοι καὶ 
περὶ τὰ σώματα ἔχοντες οὔτε ἀπαρχόμενοι,. ἐσϑῆτάς 
τε ἔχομεν καὶ ὑποδέσεις εὐτελεῖς πίλους τε ταῖς κε- 
φαλαῖς περικείμεϑα προβατείων δερμάτων δασεῖς. κε- 

ράμεα δὲ καὶ χαλκᾶ τὰ διακονήματα κομίξζομεν κἀν 
τούτοις βοωτὰ καὶ ποτὰ πάντων ἀπεριεργότατα. ἄτοπον 
ἡγούμενοι τοῖς μὲν ϑεοῖς πέμπειν κατὰ τὰ πάτρια, 
αὑτοῖς δὲ χορηγεῖν κατὰ τὰ ἐπείσακτα᾽ καίτοι γε τὰ 
μὲν εἰς ἡμᾶς δαπανώμενα τῇ χρείᾳ μετρεῖται, τὰ δ᾽ 

εἰς τοὺς ϑεοὺς ἀπαρχαί τινές εἰσι. 108. Μούκιος 

γοῦν Σκευόλας τρίτος ἐν "Pour τὸν Φάνιον ἐτήρει 
vóuov αὐτὸς καὶ Αἴλιος Τουβέρων καὶ Ρουτίλιος 

Ροῦφος ὃ τὴν πάτριον ἱστορίαν γεγραφώς. ἐκέλευε 

δ᾽ ὁ νόμος τριῶν μὲν πλείονας τῶν ἔξω τῆς οἰχίας 
μὴ ὑποδέχεσθαι, κατὰ ἀγορὰν δὲ τῶν πέντε" τοῦτο 
δὲ τρὶς τοῦ μηνὸς ἐγίνετο. ὀψωνεῖν δὲ πλείονος τῶν 
δυεῖν δραχμῶν καὶ ἡμίσους οὐκ ἐπέτρεπεν" κρέως δὲ 
χαπνιστοῦ δεχαπέντε τάλαντα δαπανᾶν εἰς τὸν ἐνιαυτὸν 

ἐπεχώρει καὶ ὅσα γῆ φέρει λάχανα καὶ ὀσπρέων ἑψή- 

1 πρὸς Κ: ὑπὸ AC, περὶ Mein 12 πίλους C: πλείους A 
18 προβατίων A: corr. C 21 vovrog κπαικίλιος τουβέρων A: 
corr. Mercerus 26 κρεῶς A 

Qt 

10 

15 
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ματα. σμικρᾶς δὲ πάνυ τῆς δαπάνης ὑπαρχούσης διὰ 
τὸ τοὺς παρανομοῦντας καὶ ἀφειδῶς ἀναλίσκοντας 
ἀνατετιμηκέναι τὰ ὦὥνια πρὸς τὸ ἐλευϑεριώτερον vo- 
μίμως προήρχοντο᾽ ὃ μὲν γὰρ Τουβέρων παρὰ τῶν 
ἐν τοῖς ἰδίοις ἀγροῖς ὄρνιϑας ὠνεῖτο δραχμιαίους, ὁ 

SN e , ^ n ς , ς ^ N , 

δὲ ἹΡουτίλιος παρὰ τῶν ἁλιευόντων αὑτοῦ δούλων 
, Ἁ - d P4 , b 

τριωβόλου τὴν μνᾶν ToU Ovov καὶ μάλιστα τοῦ 
ϑυριανοῦ καλουμένου" μέρος δ᾽ ἐστὶ τοῦτο ϑαλασσίου 
κυνὸς οὕτω καλούμενον. ὁ δὲ Μούκιος παρὰ τῶν e 
εὐχρηστουμένων ox αὐτοῦ πρὸς τὸν αὐτὸν τύπον 
ἐποιεῖτο τὴν διατίμησιν. ἐκ τοσούτων οὖν μυριάδων 
ἀνθρώπων οὗτοι μόνοι τὸν νόμον ἐνόρκως ἐτήρουν 
χαὶ δῶρον οὐδὲ τὸ μικρύτατον ἐδέχοντο αὐτοὶ δ᾽ 
2 287 M ΄ M 2 EN ΩΣ ς 
ἄλλοις ἐδίδοσαν καὶ φίλοις τοῖς ἀπὸ παιδείας oguo- 

μένοις μεγάλα καὶ γὰρ ἀντείχοντο τῶν ἐκ τῆς στοᾶς 

δογμάτων. 109. τῆς δὲ πολυτελείας τῆς νῦν ἀκμα- 
ζούσης πρῶτος ἡγεμὼν ἐγένετο “εύκολλος ὃ κατα- 
ναυμαχήσας Μιϑριδάτην, ὡς Νικόλαος ὁ περιπατη- 
τικὸς ἱστορεῖ (cf.FHGIV 410, 88) ἀφικόμενος γὰρ εἰς f 

τὴν Ῥώμην μετὰ τὴν ἧτταν τὴν Μιϑριδάτου ἔτι τε 
^ , c2] , M , " , 

τὴν Τιγράνου vov Z4ousvíiov καὶ ϑριαμβεύσας Aoyov 

τὲ ἀποδοὺς τῶν τοῦ πολέμου πράξεων ὥὦκειλεν εἰς 
πολυτελῆ δίαιταν ἐκ τῆς παλαιᾶς σωφροσύνης καὶ 

πρῶτος τρυφῆς εἰσηγητὴς Ῥωμαίοις ἐγένετο, καρπῶω- 
σάμενος δυεῖν βασιλέων τῶν προειρημένων πλοῦτον. 

Κάτων δὲ ἐκεῖνος, ὡς Πολύβιος ἱστορεῖ ἐν τῇ πρώτῃ 
καὶ τριακοστῇ τῶν ἱστοριῶν (c. 24 Η), ἐδυσχέραινε καὶ 

8 ϑυρσίωνος K coll. VII 310 e et Plin. 9, 9,11 13 αὐτοὶ 
Mein: οὗτοι AC 14 ἄλλοις τε et 15 μάλιστα (pro μεγάλα) Καὶ 
22 οἴκει μὲν A: corr. O, cf. XII 543 α (ἐξώκειλεν) 25 fort. 
[τῶν προειρημένων] 2T ἐδυσχαίραινε À: corr. C 
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οτοέχεχράγει. ὅτι τινὲς τὰς ξενικὰς τρυφὰς εἰσήγαγον εἰς 

Ὀ 

ς , " , - , 

τὴν ᾿Ῥώμην. τριακοσίων μὲν δοαχμῶν κεράμιον ταρίχων 
» , e 

Ποντικῶν ὠνησάμενοι, καὶ μειράκια δ᾽ εὔμορφα ὑπερ- 
βαλλούσης ἀγρῶν τιμῆς. πρότερον δὲ οὕτως ὀλιγοδεεῖς 
ἦσαν οἵ τὴν Ἰταλίαν χατοικοῦντες ὥστε καὶ καϑ' 

Ἂν 27 ς f 4 - ἡμᾶς ἔτι, φησὶν ὁ Ποσειδώνιος (FHGIII253) of 
, , z^ , zx er 

σφόδρα εὐκαιρούμενοι τοῖς βίοις ἦγον τοὺς υἱοὶς ὕδωρ 
e A , , N ^ , 

μὲν ὡς τὸ πολὺ πίνοντας, ἐσϑίοντας δ᾽ O0 τι ἂν τύχῃ. 
, * , , r 

x«i πολλάκις. φησίν. πατὴρ ἢ μήτηρ υἱὸν ἠρώτα πό- 
, ^ »Ξ , 

τερον ἀπίους ἢ κάρυα βούλεται δειπνῆσαι. καὶ τούτων 
M c ^ - e e 

τι φαγὼν ἠρκεῖτο καὶ ἐχοιμᾶτο. νῦν δέ. ὡς ὁ Θεό- 
πομπὸς ἱστορεῖ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Φιλιππικῶν (FHGTI284), 

T S - /, er 3 

οὐδείς ἐστι καὶ τῶν μετρίως εὐπορουμένων. ὅστις οὐ 

πολυτελῆ μὲν τράπεξαν παρατίϑεται. μαγείρους δὲ καὶ 

ϑεραπείαν ἄλλην πολλὴν κέχτηται καὶ πλείω δαπανᾷ 
- ! 4 

^ 3 e , ^^ , 2 EU (c ^M ^ N ^ τὰ x«9' ἡμέραν ἢ πρότερον ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ταῖς 
ϑυσίαις ἀνήλισκον. 

2 M v » "^ A ^ M A - ? ἐπεὶ δὲ εἰς ἱκανὸν μῆκος προὔβη τὰ τῶν ἀπομνη- 
μονευϑέντων. αὐτοῦ καταπαύσωμεν τὸν λόγον. 

Ζ 

᾿Επιτελουμένου δὲ ἤδη τοῦ δείπνου τῶν Φαγησίων 
ἑορτὴν συντελεῖσϑαι νομίσαντες οἵ xvvuxol πάντων 
μᾶλλον ηὐφραίνοντο. καὶ ὃ Κύνουλκος ἔφη ᾿ξως 
ς Ὁ 3 - 5 3 , , * [d - 

ἡμεῖς δειπνοῦμεν. c Οὐλπιανέ, (λόγοιΞ. γὰρ ἑστιᾷ) 

προβάλλω σοι παρὰ τίνι εἴρηται Φαγήσια ἑορτὴ καὶ 
, , QM 3 - M 2 ^ ^ - , Φαγησιποσια. καὶ og ἀπορηϑεὶς ἐπισχεῖν τε κελεύσας 

τοὺς παῖδας τὴν περιφορὰν καίτοι ἤδη οὔσης ἑσπέρας" 

4 ἀγρὸν Wilam Z ΤΩ͂Ν €IC A APXH TOV ΙΓ 28.26 φα- 
γησία et φαγησιποσία ἃ 

- 
2 

10 

25 
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“οὐ συμπεριφέρομαι. ὦ σοφώτατε: ὥστε λέγειν σοὶ 
καιρός, ἵνα μᾶλλον καὶ δειπνήσῃς ἥδιον καὶ ὃς & 
χάριν ὁμολογήσεις μαϑών. λέξω: ὁμολογήσαντος ὃ 
ἔφη" ᾿Κλέαρχος ᾿Δριστοτέλους μαϑητής, Σολεὺς δὲ 

ex τὸ γένος, ἐν τῷ προτέρῳ περὶ γρίφων (χρατῶ γὰρ 

καὶ τῆς λέξεως διὰ τὲ σφόδρα μοι εἶναι προσφιλῆ) 
οὑτωσί πὼς εἴρηκε (FH 6 1L 321): ἱφαγήσια, ot δὲ φαγη- 
σιπόσια προσαγορεύουσι τὴν ἑορτήν᾽ ἐξέλιπε δὲ αὕτη. 
καϑάπερ ἡ τῶν ῥαψῳδῶν ἣν ἦγον ... καὶ τὴν τῶν 

10 “Ζ]΄ηονυσίων᾽ ἐν ἡ παριόντες ἑκάστῳ τῶν ϑεῶν οἷον 
A 3 , ' [d , 3 rai) 2; c , 

τιμὴν ἐπετέλουν τὴν ῥαψῳδίαν. ταῦτ᾽ εἶπεν ὁ KA&- 

αρχος. εἰ δ᾽ ἀπιστεῖς, ὦ ἑταῖρε, καὶ τὸ βιβλίον κεκτη-210 
, 3 , SUROE AERE τε Noo ' 2 

μενος ov g$ovqGo Gov ἀφ᾽ οὐ πολλὰ ἕκμαϑωὼν εὐπο- 

ρήσεις προβλημάτων" καὶ γὰρ Καλλίαν ἱστορεῖ τὸν 
2 » δι » , 3 1-3 es 

15 49qvaiov γραμματικὴν συνϑεῖναι τραγῳδίαν, ἀφ᾽ ἧς 

| ποιῆσαι τὰ μέλη καὶ τὴν διάϑεσιν Εὐριπίδην ἐν Μη- 

δείᾳ καὶ Σοφοκλέα τὸν Οἰδίπουν. 2. ϑαυμασάντων 
δὲ πάντων τὸ εὐπαίδευτον τοῦ Κυνούλκου o Πλού- 

| c Noc ἂν ᾿" 3095 32 , - 
ταρχος κατὰ τὸ OuoOLOvV, ἔφη, καὶ ἐν ᾿4λεξανδοείᾳ τῇ 

po ἐμῇ “αγυνοφόρια ἕορτή τις ἤγετο, περὶ ἧς ἱστορεῖ 
Ἐρατοσθένης ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ συγγράμματι 

δ - - 
᾿'Δρσινόη. λέγει δὲ οὕτως (p.197 B): 'roU Πτολεμαίου b 
χτίζοντος ἑορτῶν καὶ ϑυσιῶν παντοδαπῶν γένη καὶ 

μάλιστα περὶ τὸν Διόνυσον. ἠρώτησεν ᾿Δρσινόη τὸν 
p5 φέροντα τοὺς ϑαλλοὺς τίνα νῦν ἡμέραν ἄγει καὶ τίς 

2 ἥδειονα 8 ὁμολογήσειας A 5 περιγραφῶν À: corr. 
Cas 7 φαγησίας À: φαγησία C 9 ῥδαψῳδιῶν C 10 ἕκαστοι 

A: corr. Weleker 11 ἀπετέλουν À ἐπετέλουν C 15 γραμ- 
ματικὸν AC: Καλλίου γραμματικοῦ ἀϑηναίον γραμματικὴ τρα- 
γῳδία lemma cod. ἃ 17 οἰδίπου A: corr. C 20 λαγυνο- 
φορία AC: 23 ἑορτῶν K: ἑορτὴν A 
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2 ^ n , - ? 3 , e E bi ἐστὶν ἑορτή. τοὺ δ᾽ εἰπόντος ᾿καλεῖται uiv Δαγυνο- 
φόρια. καὶ τὰ κομισϑέντα αὑτοῖς δειπνοῦσι κατακλι- 

ϑέντες ἐπὶ στιβάδων καὶ ἐξ ἰδίας ἕκαστος λαγύνου 

παρ᾿ αὑτῶν φέροντες πίνουσιν ὡς δ᾽ οὗτος ἀπε- 
| χώρησεν, ἐμβλέψασα πρὸς ἡμᾶς ᾿ συνοίκιά γ᾽. ἔφη. ταῦτα 
ῥυπαρά. ἀνάγκη γὰρ τὴν σύνοδον γίνεσϑαι παμμιγοῦς 
ὄχλου. ϑοίνην ἕωλον χαὶ οὐδαμῶς εὐπρεπῆ παρατιϑε- 

ν » - y , * 

μένων. εἰ δὲ τὸ γένος τῆς ἑορτῆς ἤρεσκεν, οὐκ ἂν 
" , , Ἁ ^ - ς 

ἐκοπίασε δήπου τὰ αὐτὰ ταῦτα παρασκευάξουσα T 
βασίλεια καϑάπερ ἐν τοῖς Xovoív: εὐωχοῦνται μὲν 

γὰρ κατ᾽ ἰδίαν. παρέχει δὲ ταῦτα ὁ καλέσας ἐπὶ τὴν 

ἑστίασιν. 

3. τῶν δὲ παρό κῶ ἱποβλέψας : é παρόντων γραμματικῶν τις ἀποβλέψας 
εἰς τὴν τοῦ δείπνου παρασχευὴν ἔφη᾽ ᾿ εἶτα πῶς δειπνή- 
σομὲν τοσαῦτα δεῖπνα: ἴσως διὰ νυκτός. ὡς (ὃ) χαρί- 

2 , ? ? , 53 2 PADSEZZA e 
εἰς d ovavog avos ἕν AloAoG(xovi εἶπεν (1395 K), ovrog 
A c ς ι 
λέγων οἷονεὶ δι᾿ ὅλης νυχτός᾽ ὡς καὶ τὸ Ὁμηρικὸν 
ἔχει (ι 298)" 

ANCHIEET 9297 , N , 
κεῖτ ἔντοσϑ ἄντροιο τανυσσάμενος διὰ μήλων. 

2 b - VEN , » A , 3 Ds ge 

ἀντὶ TOU διὰ παντῶν τῶν μήλων, τὸ μέγεϑος αὐτοῦ : 
2 ^c 2 ' τὰ ον Χ 2} , C2 , ἐμφανίζων. πρὸς ὃν ὁ ἰατρὸς ἔφη Δ άφνος  ὀφελιμώ- 
τερά ἔστι, φίλτατε. τῷ παντὶ σώματι τὰ νυκτερινὰ 

PL - Uu M » δεῖπνα" τὸ γὰρ τῆς σελήνης ἄστρον πρὸς τὰς τῆς 
- Ἁ c , Ἁ » 

τροφῆς ἁρμόττει πέψεις σηπτικὸν ὑπάρχον᾽ κατὰ σῆψιν 
3 ς - i , , 

δ᾽ ἡ πέψιξ. εὐσηπτότερα γοῦν τὰ νύχτωρ ϑυόμενα 
ω ec P - M ' ' , 

τῶν ἱερείων καὶ τῶν ξύλων τὰ πρὸς τὸ σελήνιον xo- 
πτόμενα, καὶ τῶν καρπῶν δὲ οἵ πλεῖστοι πρὸς τὸ σελή- 
νιον πεπαίνονται. 

1. 2 λαγυνοφορία AC 15 0 add. Mus 19 ἐντὸς ϑεά- 
τροιο À 21 sqq. cf. Plut. qu. symp. III 10 22 fort. g/4- 
TOTOL, παντὶ 

10 

15 
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4. πολλῶν δὲ ὄντων καὶ διαφόρων τῶν παρεσκευα- 
σμένων καὶ αἰεὶ παρασκευαζομένων ἰχϑύων μεγέϑει 

τε καὶ ποικιλίᾳ ὃ Μυρτίλος ἔφη" “εἰκότως, ἄνδρες 

φίλοι. πάντων τῶν προσοψημάτων ὄψων καλουμένων 

ἐξενίκησεν ὁ ἰχϑὺς διὰ τὴν ἐξαίρετον ἐδωδὴν μόνος 
οὕτως καλεῖσϑαι διὰ τοὺς ἐπιμανῶς ἐσχηκότας πρὸς 

ταύτην τὴν ἐδωδήν. λέγομεν γοῦν ὀψοφάγους οὐ τοὺς f 

βόεια ἐσθίοντας. οἷος ἦν Ἡρακλῆς. ὃς τοῖς ᾿βοείοις 

κρέασιν ἐπήσϑιε σῦκα χλωρά᾽  (Eur.fr.899), οὐδὲ τὸν 
φιλόσυκον, οἷος ἦν Πλάτων ὁ φιλόσοφος. ὡς ἱστορεῖ 

Φανόκριτος ἐν τῷ περὶ Εὐδόξου (FHGIV 412)" ἱστορεῖ 
δ᾽ ὅτι καὶ AoxscíAug φιλόβοτρυς ἦν᾽ ἀλλὰ τοὺς περὶ 
τὴν ἰχϑυοπωλίαν ἀναστρεφομένους. φιλόμηλοι δ᾽ ἦσαν 

Φίλιππός τε ὁ Μακεδὼν καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ ᾿“λέξανδρος. 

ὡς ΦΤωρόϑεός φησιν ἐν τῇ ἕκτῃ τῶν περὶ ᾿4λέξανδρονξτι 
4 
£ 

ἱστοριῶν (fr.13M) Χάρης δ᾽ ὃ Μυτιληναῖος ἱστορεῖ 
(ἢ. 4 Μὴ) ὡς κάλλιστα μῆλα εὑρὼν ὁ ᾿Δ“λέξανδρος περὶ 
τὴν Βαβυλωνίαν χώραν τούτων τὲ πληρώσας τὰ 

σχάφη μηλομαχίαν ἀπὸ τῶν νεῶν ἐποιήσατο. ὡς τὴν 
ϑέαν ἡδίστην γενέσϑαι. οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὅτι ὄψον κυρίως 
καλεῖται πᾶν τὸ πυρὶ κατασχευαζόμενον εἰς ἐδωδήν᾽ 
ἤτοι γὰρ ἕψον ἐστὶν ἢ παρὰ τὲ ὠπτῆσϑαι ὠνόμασται: 

D. πολλῶν οὖν ὄντων τῶν ἰχϑύων. oUg κατὰ τὰς 

ἑχάστας ὥρας ἐδαινύμεϑα, ὦ ϑαυμασιώτατε Τιμόκρα- 
τες, -- κατὰ γὰρ τὸν Σοφοκλέα (fr. 691) 

χορὸς δ᾽ ἀναύδων ἰχϑύων ἐπερρόϑει. b 
σαίνοντες οὐραίοισι 

5 fort. διὰ τὸ ἐξαίρετον τῆς ἐδωδῆς coll. Plut. qu. symp. 
IV 4 p. 667f 7 γοῦν Di: ovv AC (καὶ γὰρ Plut) 19 fort. 
καὶ τὴν 9. 24 ἐνδαινύμεϑα À: corr. Κ΄. 21 σαίνουσιν AC: 
corr. Brunck σαΐνουσι δ᾽ Nauck 

ATHENAEUS II. 8 



e 

d 

(D 

114 Z 

2 ᾿ , ? ' N ͵ 1 N N 
οὐ τὴν xexvQut£vqv, ἀλλὰ τὰς λοπάδας᾽ καὶ κατὰ τὰς 

᾿χαιοῦ δὲ Μοίρας (fr. 25) 
κ N ei , , " 

πολὺς γὰρ OutAog ποντίου κύκλου σοβῶν 

Jur. Pese s ἀὐ ταῖσιν ας απ θα Δ ΟΘῈ OIBIDIUAPE 
χραίνοντες οὐραίοισιν εὐδίαν ἁλός. — 

ἀπομνημονεύσω δέ Got ἃ περὶ ἕκάστου ἔλεξαν οἱ δειπνο- 
σοφισταί. πάντες γὰρ συνεισήνεγκαν εἰς αὐτοὺς τὰς 
ἐκ βιβλίων συμβολάς. ὧν τὰ ὀνόματα διὰ τὸ πλῆϑος 
παραλείψω. 

er 3 , ^ 

06T.G ἀγοράξων Oyov ..... Ὁ... 

ἐξὸν ἀπολαύειν ἰχϑύων ἀληϑινῶν 
ῥαφανῖδας ἐπιϑυμεῖ πρίασϑαι. μαίνεται" 

φησὶν "4ugig ἐν Ζ“ευκάδι (1348 Κ)' ἵνα δὲ εὐμνημό- 
vevt& σοι γένηται τὰ λεχϑέντα, κατὰ στοιχεῖον τάξω 

τὰ ὀνόματα. καὶ γὰρ Σοφοκλέους εἰπόντος ἐν Αἴαντι 

μαστιγοφόρῳ τοὺς ἰχϑῦς ἑλλοὺς (v. 1297) 
ἐφῆκεν ἑλλοῖς ἰχϑύσιν διαφϑοραᾶν. 

ἐζήτησέν τις εἰ καὶ τῶν προ αὐτοῦ τις τῷ ὀνόματι 
, M τι e " U 2 e» M M 9 ?V 

κέχρηται. πρὸς Ov ὁ Ζωίλος ἔφη “ἐγὼ δὲ ovx ὧν 

ὀψοφαγίστατος (οὕτω γὰρ Ξενοφῶν ὠνόμασεν ἐν 
"Amouvquovevucot (III 13,4) γράφων οὕτως" ᾿ὀψοφαγέ- 

, M , , , , * er e ^ 

στατός τε καὶ βλακίστατός ἐστιν οἶδα ὅτι ὁ τὴν Τιτα- 
, , 23 » , , ec D 

νομαχίαν ποιήσας, εἴτ EvuuAog ἔστιν ὁ Κορίνϑιος 

ἢ oxvivog ἢ ὅστις δήποτε χαίρει ὀνομαζόμενος, ἐν 
τῷ δευτέρῳ οὕτως εἴρηκεν (ἔν. 4 Κ)" 

ἐν δ᾽ αὐτῇ πλωτοὶ χρυσώπιδες ἰχϑύες ἑλλοὶ 
νήχοντες παίζουσι δι’ ὕδατος ἀμβροσίοιο. 

^ ᾿ - - 5 - , c (USE δὴ 
ἔχαιρε δὲ Σοφοκλῆς τῷ ἐπικῷ xvxÀo, ὡς καὶ οὁλα 

8 πολὺς δ᾽ Erfurdt ὄὅὄ χραίνοντος ϑυραίοισιν X: corr. 
Cas 10 Amphidis verba hie non apta 15 ἐν & | τι Α: 
corr. € 27 παίζοντες νήχοντϑ Bergk 

e 
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δράματα ποιῆσαι κατακολουϑῶν τῇ ἐν τούτῳ μυϑο- 
ποιίᾳ.ἢ 

6. παρατεϑεισῶν οὖν AMIQN ἔφη τις “ταύτας 
᾿Δριστοτέλης ἱστορεῖ (p. 301 R) τὰ μὲν βράγχια ἔχειν 

καλυπτά, εἶναι δὲ καρχαρόδοντας καὶ τῶν συναγελα- 
ξομένων καὶ σαρκοφάγων χολήν ve ἔχειν ἰσομήκη τῷ 

ἐντέρῳ καὶ σπλῆνα ὁμοίως. λέγεται δὲ ὡς ϑηρευϑεῖσαι 
προσανάλλονται xal ἀποτρώγουσαι τὴν ὁρμιὰν ἐκφεύ- 
γουσιν. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν άρχιππος ἐν ἸΙχϑύσι 
( 688 Κ) λέγων οὕτως" 

ὕτε δ᾽ ἦσϑες | ἀμίας παχείας. 
καὶ Emíyaouog δ᾽ ἐν Σειρῆσιν (ρ. 251 Ly 

πρωὶ μέν γ᾽ ἀτενὲς ἀπ’ ἀοῦς ἀφύας ἀπεπυρίζομες 
στρογγύλας καὶ δελφακίνας ὀπτὰ κρέα καὶ πωλύπους, 
καὶ γλυκύν γ᾽ ἐπ᾽ ὧν ἐπίομες οἶνον. B. οἰβοιβοῖ 

τάλας. 

A. περὶ σᾶμαά μὲ καλοῦσα κατίσκα λέγοι. B. qot 
| τῶν κακῶν. 

5 4. ὃ καὶ παρὰ τρίγλα τε μία παχῆα κἀμίαι δύο 518 
διατετμαμέναι μέσαι φάσσαι ve τοσσαῦται παρῆς 

σκορπίοι τε. 

᾿ἀριστοτέλης δὲ (p. 801 R) παρετυμολογῶν αὐτῆς 

τοὔνομά φῆσιν ὠνομάσϑαι παρὰ τὸ ἅμα ἰέναι ταῖς 
παραπλησίαις" ἐστὶ γὰρ συναγελαστική. ᾿Ἰκέσιος δ᾽ 
ἐν τοῖς περὶ ὕλης εὐχύλους μὲν αὐτὰς εἶναι καὶ ἁπα- 

λάς, πρὸς δὲ τὰς ἐκκρίσεις μέσας, ἧσσον δὲ τροφίμους. 

1. ὁ δὲ ὀψοδαίδαλος ᾿“ροχέστρατος ἐν τῇ Γαστρο- 

. 11 ἤσϑιες Mein 13 ἀποπυρίξομες A: corr. Schw 14 δελ- 
φακέσκας Bgk 17 πέπερι, σασαμίς, πλακοῦς B. ὦ. 4. κίσχάδες 
B. go? Bgk 19 καὶ σπάροι Wilam τρίγλας τε καὶ παχηα A: 
corr. Ahrens 20 διατεταγμαμεναιν À: corr. Mein τοσαῦται 
παρῆν À: corr. Schw 
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Aoyíe (οὕτως γὰρ ἐπιγράφεσθαί φησι Πυκόφρων ἐν 
τοῖς περὶ κωμῳδίας (ἔν. 19 Strecker), ὡς τὴν Κλεοστράτου 
τοῦ Τενεδίου ᾿4στρολογίαν) περὶ τῆς ἀμίας φησὶν οὕτως 
(fr. * Ribb)' 

^ , 2 , , er ' , 

τὴν δ᾽ ἀμίαν φϑινοπώρου. ὅταν πλειὰς καταδύυνῃ:, 

πάντα τρόπον σκεύαξε. τί σοι τάδε μυϑολογεύω; 
, ^ ^ ^ , 3 ς9 μ᾿ , — ov γὰρ μὴ σὺ διαφϑείρῃς οὐδ᾽ ἂν ἐπιϑυμῆῇς. 

᾿ εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ τοῦτο δαήμεναι. ὦ φίλε Μόσχε, 
5 ὕντινα χρή δε τρόπον κείνην διαθεῖναι ἄριστα, 

ἐν συκῆς φύλλοις καὶ ὀριγάνῳ οὐ μάλα πολλῇ; 
μὴ τυρόν. μὴ λῆρον: ἁπλῶς δ᾽ οὕτως ϑεραπεύσας 
ἐν συκῆς φύλλοις σχοίνῳ κατάδησον ἄνωϑεν, 
εἶ ὑπὸ ϑερμὴν ὦσον ἔσω σποδόν, ἐν φρεσὶ καιρὸν 

10 γινώσκων ὁπότ᾽ ἔστ᾽ ὀπτή. καὶ μὴ κατακαύσῃς. 

ἔστω δ᾽ αὕτη σοι Βυξαντίου ἐξ ἐρατεινοῦ. 
EJ El 2 ^ 2 , Ἃ ΕῚ ' e - 

εἴπερ ἔχευν ἄγαϑην ἐθέλεις. x&v ἔγγυς αλῷ που 

τοῦδε τύπου, κεδνὴν λήψει" τηλοῦ δὲ ϑαλάσσης 
᾿Ελλησποντιάδος χείρων, κἂν κλεινὸν ἀμείψῃς 

15 “Αἰγαίου πελάγους ἕναλον πόρον, ovx ἔϑ᾽ ὁμοία 
γίνεται, ἀλλὰ καταισχύνει τὸν πρόσϑεν ἔπαινον. 

8. οὗτος 0 ᾿Ζρχέστρατος ὑπὸ φιληδονίας γῆν πᾶσαν 
καὶ ϑάλασσαν περιῆλϑεν ἀκριβῶς, ἐμοὶ δοκεῖ, τὰ πρὸς 
γαστέρα ἐπιμελῶς ἐξετάσαι βουληϑείς" καὶ ὥσπερ οἵ 

M , ^ ' , , ? 

τὰς lleouygosug καὶ vovg Περίπλους ποιησάμενοι wet 

ἀκριβείας ἐϑέλει πάντα ἐκτίϑεσθϑαι ὅπου ἐστὶν ἕκαστον 
κάλλιστον βρωτόν τε {ποτόν τεν΄. τοῦτο γὰρ αὐτὸς ἐν 
τῷ προοιμίῳ ἐπαγγέλλεται (ἔν. 8 R) τῶν καλῶν τούτων 

8 γαστρολογίαν A: corr. Heringa 7 cs διαφϑείρηγ᾽ AC: 
corr. Coraes 16 ἀλωπου A: corr. Schneider 18 κεινον À: 
corr. Pors 28 ἐπιμελῶς om. C καὶ ἐπιμελῶς Wilam 26 ποτὸν 
τε add. Cas 

10. 
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e - - N * Ν δ /, δῇ , 
ὑποϑηκῶν ὧν πρὸς τοὺς ἑταίρους ποιεῖται Mooyov 

A , er e , , " MJ 

τε xal Κλέανδρον, ὥσπερ ὑποτιϑέμενος αὐτοῖς κατὰ 
τὴν Πυϑίαν ξητεῖν 

ἵππον Θεσσαλικὴν “ακεδαιμονέην τε γυναῖκα, 

5 ἄνδρας δ᾽ ο πίνουσιν ὕδωρ καλῆς ᾿“ρεϑούσης. 
Χρύσιππος δ᾽ αὐτὸν ὁ ὄντως φιλόσοφος καὶ περὶ 
πάντα ἀνὴρ ἀρχηγὸν ᾿Επικούρῳ φησὶ γενέσϑαι καὶ 
τοῖς τὰ τούτου ἐπισταμένοις τῆς πάντα διαλυμηναμένης f 
ἡδονῆς καὶ γὰρ οὐκ ἐγκαλυπτόμενος ὁ ᾿Επέίκουρος 

0 λέγει, ἀλλὰ μεγάλῃ τῇ φωνῇ “οὐ γὰρ ἔγωγε δύναμαι 
- , δὴ 2 M ^ ' M - 2 ' 

νοῆσαι τἀγαϑὸον ἀφελὼν μὲν τὴν διὰ qvÀOV, ἀφελῶν 

δὲ τὴν δι᾿ ἀφροδισίων ἡδονήν. οἴεται γὰρ οὕτως ὃ 
σοφὸς καὶ τὸν ἀσώτων βίον ἀνεπίληπτον εἶναι. εἴπερ 

? 0x» , Ne 3 Y Vexer. Y λ r a 
αὐτῷ προσγένοιτο τὸ ἀδεὲς καὶ ἵλεων. διὸ καὶ οἵ τῆς 

.5 κωμῳδίας ποιηταὶ κατατρέχοντές που τῆς ἡδονῆς καὶ 

ἀκρασίας ἐπικούρους καὶ βοηϑοὺς βοῶσιν. 9. Βάτωνοτο 

μὲν ἐν Συνεξαπατῶντι δυσχεραίνοντα ποιήσας πατέρα 
τῷ τοῦ υἱοῦ παιδαγωγῷ καὶ λέγοντα (IV 502 M) 

ἀπολώλεχας τὸ μειράκιόν μου παραλαβών, 
Ὁ ἀκάϑαρτε, καὶ πέπεικας ἐλθεῖν ἐς βίον 

3 , c - 1 , δ 1 
ἀλλότριον αὐτοῦ X«L πότους ἑωϑινοῦυς 

πίνει διὰ σὲ νῦν, πρότερον οὐκ εἰϑισμένος. 
5 B. εἶτ᾽ εἰ μεμάϑηκε, δέσποτα. ζῆν, ἐγκαλεῖς: 

| AA. tqv δ᾽ ἐστὶ τὸ τοιοῦϑ᾽; B. ὡς λέγουσιν οἵ 

25 σοφοί" 
e - ΞΡ 7, , 3 2 ' ὁ γοῦν ᾿Επίκουρός φησιν εἶναι τἀγαϑὸν 

^ c ^ , 2 » 2 EJ 

τὴν ἡδονὴν δήπουθεν" ovx ἔστιν δ΄ ἔχειν 
, CHE 2 Ν - αν; , 

| ταύτην ἑτέρωϑεν., ἐκ δὲ τοῦ ζῆν παγκάλως" b 

| 18 τὸν τῶν ἀσώτων C 106 Πλάτων AC: corr. Cas 94 τὸ 
τοιοῦτον ÀC: corr. Mus 
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10 εὖ σῶς ἅπαντας ἡ τυχὸν δώσεις ἐμοί. 
A. ἑόρακας οὖν φιλόσοφον. εἰπέ μοι. τινὰ 

, 2 35 , ? Gr , ΄ 

μεϑύοντ ἐπὶ τουτοις 9 oig λέγεις κηλουμένον:; 

B. ἅπαντας" of γὰρ τὰς ὀφρῦς ἐπηρκχότες 
καὶ τὸν φρόνιμον ζητοῦντες ἐν τοῖς περιπάτοις 

15 x«l ταῖς διατριβαῖς ὥσπερ ἀποδεδρακότα 

οὕτως. ἐπὰν γλαυκίσχος αὐτοῖς παρατεϑῇ. 
ἴσασιν οὗ δεῖ πρῶτον ἅψασϑαι τόπου 
καὶ τὴν κεφαλὴν ζητοῦσιν ὥσπερ πράγματος. 
ὥστ᾽ ἐκπεπλῆχϑαι πάντας. 

^ 3 e 2 Y , SN 2 , ς 3 ῸἿΝ καὶ ἐν τῷ ᾿ἀνδροφόνῳ δὲ ἐπιγραφομένῳ ὁ αὐτὸς 
Βάτων διαπαίξας τινὰ τῶν ἐπιεικῶν φιλοσόφων ἐπι- 
φέρει (IV 500 M) 

ἐξὸν γυναῖκ᾽ ἔχοντα κατακεῖσθαι καλὴν 
καὶ Μεσβίου χυτρῖδε λαμβάνειν δύο" 
ὁ φρόνιμος (οὗὑτόςΣ ἐστι. τοῦτο τἀγαϑόν. 
3 , P] € 3 τι € , * , 

Emíxovgog ἔλεγε ταῦϑ ἃ νῦν éyo λέγω. 

εἰ τοῦτον ἔξων πάντες ὃν ἐγὼ ζῶ βίον, 
οὔτ᾽ ἄτοπος ἣν ἂν οὔτε μοιχὸς οὐδὲ εἷς. 

Ἡγήσιππος δ᾽ ἐν Φιλεταίροις (IV 481 M) 
᾿Επίκουρος ὁ σοφὸς ἀξιώσαντός τινος 

εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν ὅτι ποτ᾽ ἐστὶ τἀγαϑόν, 
κι ^ , - * c , 

0 διὰ τέλους ζητοῦσιν. εἶπεν ἡδονήν. 

B. εὖ y', à χράτιστ᾽ ἄνϑρωπε καὶ σοφώτατε" 
τοῦ γὰρ μασᾶσϑαι κρεῖττον οὐκ ἔστ᾽ οὐδὲ ὃν 
&yc90v: A. πρόσεστιν ἡδονῇ γὰρ τἀγαϑόν. 

1 εὖ σῶς ἃ (ευσωσιαπαντητυχον ἃ p. 103c): ἔσϑ᾽, ὡς (vel 
ὥσϑ᾽) ἅπαντας ἂν τυχεῖν δώσεις Καὶ 2 ἑώρακας AC 5 τὸ 
φρόνιμον AC: corr. p. 108 9 ὡς περὶ Α: corr. Pors— 12 Πλά- 
των À: corr. Cas 16 οὗτος add. K 18 ἅπαντες AC — 93 εἰπεῖν 
AC: corr. Cas 26 4. add. K 

10 

15 

20 | 

25 



Ζ 119 

10. ἀσπάζονται δὲ οὐ μόνον οἵ ̓ Επικούρειοι τὴν ἡδονήν, 
ἀλλὰ καὶ οἵ Κυρηναικοὶ καὶ (οἵΣ Μνησιστράτειοι δὲ 
καλούμενοι" καὶ γὰρ οὗτοι Gv μὲν ἡδέως... χαίρουσιν. c 
ὥς φησι Ποσειδώνιος. οὐ μακρὰν δὲ τούτων ἣν 
καὶ Σπεύσιππος ὁ Πλάτωνος ἀκουστὴς καὶ συγγενής" 

Ζιονύσιος γοῦν ὁ τύραννος ἐν ταῖς πρὸς αὐτὸν 
ἐπιστολαῖς καὶ τὰ τῆς φιληδονίας αὐτοῦ διεξερχόμενος 
ἔτι τε τῆς φιλαργυρίας ἐρανίξεσϑαί τε παρὰ πολλῶν 

αὐτὸν διελέγχων ὀνειδίζει καὶ τὸν “ασϑενείας τῆς 
᾿ἀρκαδικῆς ἑταίρας ἔρωτα ἐπὶ πᾶσίν vs λέγει τάδε" 

σύ τισι φιλαργυρίαν ὀνειδίζεις αὐτὸς μηδὲν ἐλλελοιπὼς f 
αἰσχροκερδείας; τί γὰρ οὐ πεποίηκας; οὐχ ὑπὲρ ὧν 
Ἑρμείας ὥφειλεν αὐτὸς ἐχτετικὼς ἔρανον συνάγειν 
ἐπιχειρεῖς; ll. περὶ δὲ τοῦ ᾿Επικούρου Τίμων ἐν y' 

σίλλων φησί (fr. 56 W)' ; 

γαστρὶ χαριζόμενος. τῆς οὐ λαμυρώτερον οὐδέν. 
ταύτης γὰρ ἕνεχεν ὃ ἀνὴρ καὶ τῆς ἄλλης τῆς κατὰ 
σάρκα ὑδονῆς ἐκολάκευεν καὶ ᾿Ιδομενέα καὶ Μῃτρό- 
δῶρον. καὶ αὐτὸς δέ που ὁ Μητρόδωρος οὐκ ἀπο- 
κρυπτόμενος τὰς χαλὰς ταύτας ϑέσεις φησίν: “περὶ280 

γαστέρα γάρ, ὦ φυσιολύγε Τιμόκρατες. περὶ γαστέρα 
ὁ κατὰ φύσιν βαδίζων λόγος τὴν ἅπασαν ἔχει σπου- 
δήν. ᾿Επίκουρος γὰρ ἦν ὃ τούτων διδάσκαλος, (ὃς. 
καὶ βοῶν ἔλεγεν. “ἀρχὴ καὶ δίζα παντὸς ἀγαϑοῦ ἡ 
τῆς γαστρὸς ἡδονή. καὶ τὰ σοφὰ καὶ τὰ περιττὰ εἰς 
ταύτην ἔχει τὴν ἀναφοράν. κἀν τῷ περὶ τέλους δέ 
φησιν οὕτω πως “οὐ γὰρ ἔγωγε δύναμαι νοῆσαι τά- 

1 ἐπικούριοι A. 2 of add. Καὶ μνησιστράτιοι ἃ: corr. C 
3 hiatum not. Wilam 9. 10 τῆς ἀρδικῆς Α τῆς σαρδικῆς C: 
corr. Menagius 12 αἰσχροκερδίας A: corr. C 23 ὃς add. Cas 
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' 3 - M Ἁ ' - e , 5 - 

γαϑον ἀφαιρῶν μὲν τὰς διὰ χυλῶν ἡδονάς. ἀφαιρῶν 

ὃὲ τὰς δι᾽ ἀφροδισίων. ἀφαιρῶν δὲ τὰς ÓU ἀκροαμά- 
3 » N * 1 - 3 92 ς , 

τῶν. ἀφαιρῶν δὲ τὰς διὰ μορφῆς κατ Ow ἡδείας 

κινήσεις. καὶ προελϑών (φησι) λέγει" “τιμητέον τὸ 
καλὸν χαὶ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰ τοιουτότροπα. ἐὰν ἣδο- 
νὴν παρασχευάζῃ. ἐὰν δὲ μὴ παρασκευάξῃ. χαίρειν 
ἐατέον. 12. πρότερος δὲ τοῦ ᾿Επικούρου Σοφοκλῆς 
e , - » - 

ὁ τραγῳδιοποιὸς ἐν ᾿ἀντιγόνῃ περὶ τῆς ἡδονῆς τοιαῦτα 
εἴρηκεν (1165) 

' Y ie Ἁ 

τὰς γὰρ ἡδονὰς 
er bd ἢ 3 , ? 2 M 

ὁταν προδῶσιν ἄνδρες, ov τίϑημ᾽ ἐγὼ 

&jv τοῦτον, ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρόν. 
πλούτει τε γὰρ κατ᾽ οἶκον. εἰ βούλει, μέγα 
καὶ fj τύραννον σχῆμ᾽ ἔχων" ἐὰν δ᾽ ἀπῇ 

1110 τούτων τὸ χαίρειν, τἄλλ᾽ ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς 
οὐκ ἂν πριαίμην ἀνδρὶ πρὸς τὴν ἡδονήν. 

Φιλέταιρος Κυναγέδι (II 282 K). Ι 

τί δεῖ γὰρ ὄντα ϑνητόν, ἱκετεύω. ποιεῖν 
Α e , " M , ? € , 

πλὴν ἡδέως ζὴν τὸν βίον καϑ' ἡμέραν. 

ἐὰν ἔχῃ τις ὁπόϑεν; ἀλλὰ δεῖ σκοπεῖν 
τοῦτ᾽ αὐτὸ τἀνθρώπει᾽ δρῶντα πράγματα, 

3 LA V SN ΄, er εἰς αὔριον δὲ {μηδὲΣ φροντίζειν Ott 

ἔσται" περίεργόν ἐστιν ἀποκεῖσϑαι πάνυ 
ἕωλον ἔνδον τἀργύριον. 

καὶ ἐν Οἰνοπίωνι δὲ ὁ αὐτός φησιν (1 384 K) 
ϑνητῶν δ᾽ ὅσοι 

ξῶσιν κακῶς ἔχοντες ἄφϑονον βίον. 

οι 

4 προσελϑὼν À: corr. Mus (φησι), λέγει K: φησὶ λέγειν A 
15 τἄλλα λέγω καπνοὺς σκιάς Δι 21 τἀνϑρώπια À 22 μηδὲ 
add. Grot ὅτι Erf: εἴ τὸ AC 24 ἀργύριον AC: corr. Mein 

5 

10 

τ Qt 



LA i121 

L] M , A 3 , 5 , 

éyo μὲν αὐτοὺς ἀϑλίους εἰναι λεγῶω. 
, ' , , " , 

ov γὰρ ϑανὼν ys δήπουϑεν ἔγχελυν φαάγοις 

5 οὐδ᾽ ἐν νεκροῖσι πέττεται γαμήλιος. 
13. ᾿“πολλόδωρος δ᾽ ὁ Καρύστιος ἐν Γραμματει- 

5 διοποιῷ (IV 441 M) 
zi , " , ' “ c , 
ὦ πάντες ἄνϑρωποι,. τί τὸ ζῆν ἡδέως 8 

παρέντες ἐπιμελεῖσθε τοῦ κακῶς ποιεῖν 

πολεμοῦντες ἀλλήλους; πότερα πρὸς τῶν ϑεῶν 
ἐπιστατεῖ τις TOU βίου νυνὶ τύχη 
2 c - N , rer 

ἄγροικος ἡμῶν οὔτε παιδείαν ὅλως 
εἰδυῖα. τί τὸ κακόν zov ἢ τί τἀγαϑὸν 
ἔστ᾽ ἀγνοοῦσα παντελῶς, εἰκῆ τέ πως 
ς - , ? er 2 ^ , , 

ἡμᾶς κυλίνδουσ᾽ Ovtw' ἂν τύχῃ τρόπον; 
οἶμαί γε. τίς γὰρ μᾶλλον ἂν προείλετο 

15 10 Ἕλλην ἀληϑῶς οὖσα λεπομένους ὁρᾶν 
αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν καὶ καταπίπτοντας νεκρούς. f 
ἐξὸν ἱλαρούς. παίζοντας, ὑποπεπωκότας. 

αὐλουμένους. ctu λέγ᾽ αὐτή, γλυκυτάτη, 
ἔλεγχ᾽ ἄγροικον οὖσαν ἡμῶν τὴν τύχην. 

30 xal προελθών" 
οὐ τοῦτο τὸ ζῆν ἐστι τὸν καλούμενον 
ϑεῶν ἀληϑῶς βίον; ὅσῳ δ᾽ ἡδίονα 
τὰ πράγματ᾽ ἐν ταῖς πόλεσιν ἦν ἂν ἢ τὰ νῦν, 

΄ ' ΄ὔ . εἰ μεταβαλόντες τὸν βίον διήγομεν 

25 5 πίνειν ᾿Αϑηναίους ἅπαντας τοὺς μέχρι 281 

ἐτῶν τριάκοντ᾽, ἐξιέναι τοὺς δ᾽ ἱππέας 

σι 10 

2 οὐ γὰρ ϑανών γ᾽ ἂν αὖϑις (δή ποτ᾽ Wilam) K 4 γραμ- 
ματιδιοποιῶν À: corr. Mein 7 καλῶς À: corr. C 11 ποτ᾽ 
ἢ τί Pors: ἢ ví ποτ᾽ ἢ τί ἢ τί ποτε C 11 ὑποπεπτωκότας 
À: eorr. C 18 κηλουμένους ὠδῇ. Mein, fort. σὺ δὴ λέγ᾽ 
20 προσελϑὼν A 21 τὸν Schw: τὸ A 23 ἢ Mus: 5v AÀ 
24 μεταβάλλοντες A: corr. Cas 
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ἐπὶ κῶμον εἰς Κόρινθον ἡμέρας δέχα 
στεφάνους ἔχοντας καὶ μύρον πρὸ ἡμέρας. 

τοὺς τὴν ῥάφανον πωλοῦντας ἕψειν Μῆίεγαρέων. 
; ' w *, , Ἢ ͵ 

10 εἰς τὸ βαλανεῖον ἀπιέναι τοὺς συμμάχους. 
κεραννύναι τὸν οἶνον Εὐβοεῖς. Β. τρυφὴ 
καὶ βίος ἀληϑῶς. 4. ἀλλ᾽ ἀπαιδεύτῳ τύχῃ 
δουλεύομεν. 

14. φιλήδονον δ᾽ οἵ ποιηταὶ χαὶ τὸν ἀρχαῖόν φασι 
γενέσϑαι Τάνταλον" ὃ γοῦν τὴν τῶν ᾿ἀτρειδῶν ποιή- 

σας κάϑοδον ἀφικόμενον αὐτὸν λέγει (p. 566 K) πρὸς 

τοὺς ϑεοὺς καὶ συνδιατρίβοντα ἐξουσίας τυχεῖν παρα 

τοῦ Διὸς αἰτήσασθαι ὅτου ἐπιϑυμεῖ. τὸν δὲ πρὸς 
τὰς ἀπολαύσεις ἀπλήστως διακείμενον ὑπὲρ αὐτῶν τὲ 
τούτων μνείαν ποιήσασθαι καὶ τοῦ ζῆν τὸν αὐτὸν 
τρύπον τοῖς ϑεοῖς. ἐφ᾽ oig ἀγαναχτήσαντα τὸν Za 

τὴν μὲν εὐχὴν ἀποτελέσαι διὰ τὴν ὑπόσχεσιν, ὅπως 
ὃὲ μηδὲν ἀπολαύῃ τῶν παρακειμέν Ἰλλὰ διατελῇ t μηδὲν ἀπολαύῃ ραχειμένων, ἀλλὰ διατελῇ 

, c M ew - E] , 3 - 

ταραττόμενος, ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἐξήρτησεν αὐτῷ 
Y τι ? , d eo 

πέτρον. δι᾽ ὃν ov δύναται τῶν παρακειμένων τυχεῖν 
3 , M Ὁ d , , 

οὐδενός. καὶ τῶν στωικῶν δέ τινες συνεφήψαντο 
, - € & NA , 2 c » 

ταύτης τῆς ἡδονῆς ᾿Ερατοσϑένης γοῦν ὁ Κυρηναῖος 
μαϑητὴς γενόμενος ᾿Δφρίστωνος τοῦ Χίου, ὃς ἦν εἷς 
τῶν ἀπὸ τῆς στοᾶς. ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿Δ“ρίστωνι 

παρεμφαίνει τὸν διδάσκαλον ὡς ὕστερον ὁρμήσαντα 
ἐπὶ τρυφήν, λέγων ὧδε (p.193 B) ἤδη δέ ποτὲ καὶ 
τοῦτον πεφώρακα τὸν τῆς ἡδονῆς καὶ ἀρετῆς μεσό- 
τοιχον διορύττοντα καὶ ἀναφαινόμενον παρὰ τῇ ἡδονῇ. 

δι. , N , N (3) N € 
καὶ ᾿“πολλοφάνης δὲ (γνώριμος δὲ qv καὶ ovrog 

5 Εὐβοῆς A: corr. Mein Β. εὐ A4. add. K 28 καὶ ἀφάνης 
δὲ A: corr. Cas 

5 

10 

15 

25 
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τοῦ ᾿Δρίστωνος) ἐν τῷ ᾿Δρίστωνι, xal αὐτὸς οὕτως 
ἐπιγράψας τὸ σύγγραμμα, ἐμφανίζει τὴν τοῦ διδασκά- 
λου φιληδονίαν. περὶ δὲ Ζιονυσίου τοῦ Ἡρακλεώτου 

τί δεῖ καὶ λέγειν; ὃς ἄντικρυς ἀποδὺς τὸν τῆς ἀρετῆς 
χιτῶνα ἀνϑινὰ μετημφιάσατο καὶ Μεταϑέμενος καλού- 
μένος ἔχαιρε, καίτοι γηραιὸς ἀποστὰς τῶν τῆς στοᾶς e 
λόγων καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Επίκουρον μεταπηδήσας᾽ περὶ οὗ 
οὐκ ἀχαρίτως 0 Τίμων ἔφη (fr. 59 W) 

ἡνίκ᾽ ἐχρῆν ÓUvav, νῦν ἄρχεται ἡδύνεσϑαι" 
ὥρη ἐρᾶν, ὥρη δὲ γαμεῖν, ὥρη δὲ πεπαῦσϑαι. 

15. ᾿πολλόδωρος ὁ ̓ Αϑηναῖος ἐν τῷ τρίτῳ περὶ 
Σώφρονος τῷ εἰς τοὺς ἀνδρείους μίμους προϑεὶς τὸ 
᾿χαταπυγοτέραν τ᾽ ἀλφηστᾶν᾽ (ϑορμτ. fr. 61 Bo) φησίν" 
᾿ἰχϑῦς τινὲς οἵ ΑΛΦΗΣΤΑΙ τὸ μὲν ὅλον κιρροειδεῖς, πορ- f 

φυρίζοντες δὲ κατά τινα μέρη. φασὶ δ᾽ αὐτοὺς ἁλίσκεσθαι 
σύνδυο καὶ φαίνεσϑαι τὸν ἕτερον ἐπὶ τοῦ ἑτέρου κατ᾽ 
οὐρὰν ἑπόμενον. ἀπὸ τοῖ οὖν κατὰ τὴν πυγὴν ϑατέρῳ 
τὸν ἕτερον ἀκολουϑεῖν τῶν ἀρχαίων τινὲς τοὺς ἀκρατεῖς 
καὶ καταφερεῖς οὕτω καλοῦσιν. ᾿“ριστοτέλης ἐν τῷ 
περὶ ἕῴων (p.301 R) μονάκανϑον εἶναι καὶ κιρρὸν τὸν 
ἀλφηστικόν. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Νουμήνιος 0282 
Ἡρακλεώτης ἐν ᾿Δλιευτικῷ οὕτως (ἔν. 18 Birt) 

φυκίδας ἀλφηστήν τε καὶ ἐν χροιῇσιν ἐρυϑρὸν 
σκορπίον. 

καὶ ᾿Επίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ (p.233 L) 
μύες ἀλφησταί τε κορακῖνοί (rt) κοριοειδέες. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Μίϑαικος ἐν Ὀψαρτυτικῷ. 

10 παύεσϑαι AC: corr. AP Χ 88 14 κηροειδεῖς À: corr. C 
(ubi ἡ superscr.)et Et. M. 72, 52. 16 ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ 19 κατω- 
φερεῖς Et. M et C (superscr. c) 21 δ᾽ αὐτῶν A: corr. C 
26 vs add. ex p. 308e 
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16. ΑΝΘΙΑΣ καάλλιχϑυς: τούτου μέμνηται '"Emí- 
χαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ (p.232 L)* 

b καὶ σκιφίας χρόμις 9, (ὃς) ἐν τῷ ἦρι καττὸν Avá&viov 
ἰχϑύων πάντων ἄριστος, ἀνϑίας δὲ χείματι. 

λέγει δὲ ᾽άνάνιος οὕτως (II 502 B5: 5 

ἔαρι uiv χρόμιος ἄριστος, ἀνϑίας δὲ χειμῶνι, 
τῶν καλῶν δ᾽ ὄψων ἄριστον καρὶς ἐκ συκέης φύλλου. 
ἡδὺ δ᾽ ἐσϑίειν χιμαίρης φϑινοπωρισμῷ κρέας" 

δέλφακος δ᾽. ὅταν τραπέωσι καὶ πατέωσιν. ἐσϑίειν" 
5 καὶ κυνῶν αὕτη vT09 ὥρη καὶ λαγῶν κἀλωπέχων᾽" 10 

OL0g αὖτ᾽ ὅταν ϑέρος v' ἢ κἠχέται βαβράξωσιν. 
εἶτα δ᾽ ἐστὶν ἐκ ϑαλάσσης ϑύννος οὐ κακὸν βρῶμα, 
ἀλλὰ πᾶσιν ἰχϑύεσσιν ἐμπρεπὴς ἐν μυττωτῷ. 

e βοῦς δὲ πιανϑείς, δοκέω μέν, xal μεσέων νυχτῶν 
ἡδὺς 15 

, , 

10 x1)utorns. 
τῶν τοῦ va«víov πλεόνων ἐμνημόνευσα νομίζων καὶ 

τοῦτον ὑποθήκας τοῖς λάγνοις τοιαύτας ἐκτεϑῆσθϑαι. 

11. ᾿“ριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ περὶ ζῴων ἠϑῶν (620 
ec ^" 2 , 3) , 3 2 M , 

b 33) “οπου ἂν &vüiag ἢ; φησίν. ovx ἔστιν ϑηρίον᾽ 20 | 
€ , , δ » € 
m σημείῳ, χρώμενοι οἵ σπογγιεῖς C κα- 

-" M , , 3 - 

λοῦντες αὐτὸν ἱερὸν ἰχϑύν. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ 

Δωρίων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων᾽ "rov δ᾽ ἀνϑίαν τινὲς 
καὶ κάλλιχϑυν καλοῦσιν, ἔτι δὲ καλλιώνυμον καὶ ἔλοπα.᾽ 
"Ix “δ δ᾽ 2 ^ T M] UA e NS , A , 25 

ÉGLOG ἐν τοῖς περὶ vÀgg ὑπὸ μέν τινῶν λύκον, 25 
£u 

3 χρόμις Ahr ex p. 328a: χρόμιος α 9" ὃς Schw: T Ἀ τε 
ς A p. 828 ἄναμιον αὶ 8—10 del. Wilam 8 .χιμέρης Α: 

corr. Heringa κρεῖας Herm 9 τραπῶσιν À: corr. C 10 αὖ 
τῇ 169" ὥρῃ Mein καἀλωπήκων Herm 11 οἷος A: corr. Cas 
αὐτοετ᾽ ὅταν À: corr. HEN 13 ἐμπρεπεῖς A: corr. C 
18 τούτων ὑπ. τ. À. ταύτας ἐκτεϑήσεσϑαι À τοιαύτας ὑποϑήκας 
τοῖς λάγνοις ᾿Ἄνάνιος ἐκτίϑεται C: corr. Wilam 90 ἐὰν ἃ 
21 σπογγεῖς ΑΟ: corr. Di 



Ζ 125 

ὑπὸ δ᾽ ἄλλων xaAAwOvvuov' εἶναι δ᾽ αὐτὸν χονδρώδη 
ἣν s 5) Y ^»! , , , 722005 

καὶ εὔχυλον καὶ εὐέκκριτον, οὐκ εὐστόμαχον δέ. Qui- 
στοτέλης (p.307 R) δὲ καὶ καρχαρόδοντα εἶναι τὸν 
κάλλιχϑυν σαρκοφάγον τὲ καὶ συναγελαξόμενον. ᾿Επί- 

χαρμος δ᾽ ἐν Μούσαις τὸν μὲν ἔλοπα καταριϑμεῖται; 
Ἁ ΝᾺ , ^ , ς ^ 2 Ἁ ΒΩ 

τὸν δὲ καλλιχϑυν ἡ καλλιώνυμον ὡς τὸν αὑτὸν OvtC 

σεσίγηκεν᾽ λέγει δὲ περὶ τοῦ ἔλοπος οὕτως (p.238 L) 

τόν τὲ πολυτίματον ἔλοπ᾽, ὃ δ᾽ αὐτὸς χαλκὸς ὥὦνιος, 
er , M - ec zZ ^ EJ 5 2 , 

ἕνα μόνον, καὶ xqvov 0 Ζεὺς ἔλαβε κἠκελήσατο 
κατϑέμειν αὐτῷ τέ o[ καὶ τᾷ δάμαρτι ϑωτέρω. e 

Z4ooíov δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων διαφέρειν φησὶν 
ἀνϑίαν καὶ κάλλιχϑυν, ἔτι ve καὶ καλλιώνυμον καὶ 

ἔλοπα. 

18. τίς δ᾽ ἐστὶν ὃ καλούμενος ἱερὸς ἰχϑύς; ὁ μὲν 
τὴν Τελχινιακὴν ἱστορίαν συνϑείς., εἴτ᾽ ᾿Επιμενίδης 
(p.233 K) ἐστὶν ὁ Κρὴς ἢ Τηλεκλείδης εἶτ᾽ ἄλλος τις, 
ἱερούς φησιν εἶναι ἰχϑύας δελφῖνας καὶ πομπίλους. 

ἐστὶ δ᾽ ὃ πομπίλος ζῷον ἐρωτικόν, ὡς ἂν καὶ αὐτὸς f 

γεγονὼς ἐκ τοῦ Οὐρανίου αἵματος ἅμα τῇ ᾿Δφροδίτῃ. 
Níxavógog δ᾽ ἐν δευτέρῳ Οἰταικῶν φησι (fr. 16 Sch) 

zouzíAog, ὃς ναύτῃσιν ἀδημονέουσι κελεύϑους 
μήνυσεν φιλέρωσι καὶ ἄφϑογγός περ ἀμύνων. 

᾿Αλέξανδρος δ᾽ ὃ Αἰτωλὸς ἐν Κρίκα, εἰ γνήσιον v0283 
ποιημάτιον (p. 240 M)* 

πηδαλίῳ ἄκρῳ ἔπι πομπίλος ἁνιοχεύων 
ἧστ᾽ ἀκάτω κατόπισϑε ϑεοῖς ὕπο πομπίλος ἰχϑύς. 

8 extrema corrupta 9 xqvvov ἃ 10 κατϑενμὲν A: 
corr. K τε of Cas: τεει À 14 τίς δ᾽ C: τί δ᾽ A coll. 284e 
21 ἀδημονεύουσι A: corr. Cas 22 μηνύσαι A: corr. Dobr 
ἀμύνω A: corr. Gesner 28 Κίρκᾳ Schw 95 παιδαλιωι et 
ἐπεὶ A: corr. Mus — 25. 26 ανιοχεὺυ | νηστὰ κάτω À: corr. Mein 
26 ϑεᾶς Mein (ϑεῆς Wilam) 
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Παγκράτης δ᾽ 6 ᾿Δρκὰς ἐν τοῖς ϑαλασσίοις ἔργοις 
ἐπιγραφομένοις προειπών" 

πομπίλος, ὃν καλέουσιν ἁλίπλοοι ἱερὸν ἰχϑύν, 
διηγεῖται ὡς οὐ μόνον τῷ Ποσειδῶνι ὃ πομπίλος ἐστὶ 
διὰ τιμῆς. ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τοῖς τὴν Σαμοϑράκην κατέ- 

Ἂν ς - APA. " 
χουσι ϑεοῖς. ἁλιέα γοῦν τινα πρεσβύτην τῷ ἰχϑύι 
τούτῳ κόλασιν ὑποσχεῖν ἔτι τοῦ yovGoU γένους κατ᾽ 

3 , P » 2. e ste 9 1 M ἀνθρώπους ὄντος. ὄνομα δ᾽ qv αὐτῷ ᾿Επωπεὺς καὶ 
2 53 »ν , - cy - 

ἐξ Ἰκάρου ἣν τῆς νήσου. καὶ τοῦτον ovv ἅμα τῷ 
as e , ^ ? , , ΒΩ 2 , 2 

υἱῷ ἀλιξυοντα καὶ οὐκ εὐτυχήσαντα ἄλλων ἰχϑύυῶν ἐν 

τῇ ἄγρα ἢ πομπίλων οὐκ ἀποσχέσϑαι τῆς τούτων 
ἐδωδῆς. ἀλλὰ πάντας μετὰ τοῦ υἱοῦ καταϑοινηϑῆναι 
καὶ μετ᾿ οὐ πολὺ δίκας ἐχτῖσαι τῆς δυσσεβείας κῆτος 

» € ' 

γὰρ ἐπελθὸν τῇ νηὶ τὸν ᾿Επωπέα ἐν ὄψει τοῦ παιδὸς 
» [u ^" ᾽ e , e Α , , 

καταπιεῖν. ἱστορεῖ δ᾽ ὁ Παγκχράτης ὡς καὶ πολέμιός 
ἐστιν ὃ πομπίλος τῷ δελφῖνι καὶ ὅτι οὐδ᾽ οὗτος ἀτι- 
μώρητος ἐχφεύγει πομπίλου φαγών. ἀχρεῖος γοῦν 

γίνεται καὶ σφαδάξων ἐπειδὰν φάγῃ καὶ ἐπὶ τοὺς 
, M , M 'N ^ , M 

αἰγιαλοὺς éxxvuavésig βορὰ γίνεται αἰϑυίαις ve καὶ 

λάροις. ἐνίοτε δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ταῖς κητείαις παρε- 

δρευόντων ἀνδρῶν παρανομεῖται. μνημονεύει τῶν 
πομπίλων καὶ Τιμαχίδας ὁ Ῥόδιος ἐν τῷ 9' τοῦ 

ΖΙείπνου" 

κωβιοὶ εἰνάλιοι καὶ πομπίλοι. ἱεροὶ (x9 Ug. 
Ἤ , Ὁ Ἀ X 'N , 3 δ 5 , 

Quvve ven o πεποιηκῶς TO εἰς αὐτὴν «vegeooucvov 

ποιημάτιον (III 143 B5) 
, , , , LÁ , , 

πομπίλε. ναύτῃσιν πεμπῶν πλόον evzAoov (49v, 

πομπεύσαις πρύμναϑεν ἐμὰν ἁδεῖαν ἑταίραν. 

17 γοῦν Di: οὖν AC 19 ἁρπυίαις AC: corr. Mus 20 κη- 
τίαις A: corr. C 24 κωβιοί τ᾽ AC: corr. Cas — 27 (y9v 
Di: ἐχϑῦν Α 928 πομπεύσας À: corr. Steph 

10 

15 

20 
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19. 4zoAAdgviog δ᾽ ὃ Ῥύδιος ἢ Ναυκρατίτης ἐν 
Ναυκράτεως κτίσει (fr. 7 Mich) τὸν Πομπίλον φησὶν 
ἄνθρωπον πρότερον ὄντα μεταβαλεῖν εἰς ἰχϑὺν διά 
τινὰ ᾿ἀπόλλωνος ἔρωτα τὴν γὰρ Σαμίων πόλιν πα- e 
ραρρεῖν ποταμὸν Ἴμβρασον. 

τῷ ῥά ποτ᾽ ᾿κυρόην νύμφην, περικαλλέα κούρην, 
Χησιὰς εὐπατέρεια τέκεν φιλότητι μιγεῖσα, 
"Oxvoóqv, 5] κάλλος ἀπείριτον ὥπασαν Qc 

ταύτης οὖν ἐρασϑέντα ᾿Ζ“πόλλωνα ἐπιχειρῆσαι ἁρπάσαι. 

διαπεραιωθϑεῖσαν δ᾽ εἰς Μίλητον κατά τινα ᾿Ζρτέμιδος 
ἑορτὴν καὶ μέλλουσαν ἁρπάζεσϑαι εὐλαβηϑεῖσαν Πομ- 
πέλον τινὰ ϑαλασσουργὸν ἄνθρωπον καϑικετεῦσαι ὄντα 
πατρῷον φίλον, ὅπως αὐτὴν εἰς τὴν πατρίδα διασώσῃ. f 
λέγουσαν τάδε (ἔν. 8)" 

πατρὸς ἐμοῖο φίλου συμφράδμονα ϑυμὸν ἀέξων, 

Πομπίλε. δυσκελάδου δεδαὼς ϑοὰ βένϑεα πόντου, 

σῶζξέ us 
καὶ τὸν εἰς τὴν ἀκτὴν διαγαγόντα αὐτὴν διαπεραιοῦν. 
ἐπιφανέντα δὲ τὸν ᾿Δπόλλωνα τήν τε κόρην ἁρπάσαι 
καὶ τὴν ναῦν ἀπολιϑώσαντα τὸν Πομπίλον εἰς τὸν 
ὁμώνυμον ἰχϑὺν μεταμορφῶσαι ποιῆσαί τε τὸν (fr. 9) 

πομπίλον ὠκυάλων νηῶν ανηονονα δουρον. 284 
20, Θεόκριτος δ᾽ ὁ Συρακόσιος ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ 

Βερενίκῃ τὸν λεῦκον ὀνομαξόμενον ἰχϑὺν ἱερὸν καλεῖ 
διὰ τούτων (p. 184 Ziegl?)* 

xai τις ἀνὴρ αἰτεῖται ἐπαγροσύνην ve καὶ ὄλβον. 
ἐξ ἁλὸς ᾧ ξωή, τὰ δὲ δίκτυα κείνῳ ἄροτρα, 
σφάξων ἀκρόνυχος ταύτῃ ϑεῷ ἱερὸν ἰχϑύν, 

8 ἀμήχανον C 14 λέγουσα A: corr. Cas 22 νήσων A: 
corr. Schw  exír. 000voóv Wilam 27 ξώει À: corr. Toup 
928 ἀκρονύχους A: corr. Scal 



128 Ζ, 

ὃν λεῦκον καλέουσιν. ὃ γάρ 9' ἱερώτατος ἄλλων. 
b 5 xaí κε λίνα στήσαιτο καὶ ἐξερύσαιτο ϑαλάσσης 

ἔἕμπλεα. 

Διονύσιος δ᾽ 0 ἐπικαλούμενος ἴαμβος ἐν τῷ περὶ 
διαλέκτων γράφει οὕτως “ἀκηκόαμεν γοῦν ἁλιέως ὃ 
᾿Ερετρικοῦ [τὸν] ἱερὸν ἰχϑὺν καὶ ἄλλων πολλῶν ἁλιέων 
καλούντων τὸν zOuz(Aov' ἐστὶν πελάγιος καὶ παρὰ 
τὰς ναῦς πυχνὰ φαίνεται ἐοικὼς πηλαμύδι. ποικίλος͵ 

τὸν δ᾽ οὖν ἰχϑύν τις παρὰ τῷ ποιητῇ ἕλκει (II 401)" 

c ἀκτῇ ἐπὶ προβλῆτι καϑήμενος ἱερὸν ἰχϑύν. 10 | 
εἰ μὴ ἄλλος τίς ἐστιν οὕτω καλούμενος ἱερὸς Uy9ug. 

Καλλέμαχος δ᾽ ἐν Γαλατείᾳ τὸν χρύσοφρυν (fr. 31 Sch) 

ἢ μᾶλλον χρύσειον ἐν ὀφρύσιν ἱερὸν ἰχϑὺν 
ἢ πέρκας ὅσα T ἄλλα φέρει βυϑὸς ἄσπετος ἅλμης. 

ἐν δὲ τοῖς ἐπιγράμμασιν ὁ αὐτὸς ποιητής φησιν (fr. 15 
72 Sch)* 

ἱερὸς δέ τοι, ἱερὸς ὕκης. 
ἄλλοι δ᾽ ἀκούουσιν ἱερὸν ἰχϑὺν τὸν ἄνετον, ὡς καὶ 
ἱερὸν βοῦν τὸν ἄνετον, οἵ δὲ τὸν μέγαν, ὡς “ἱερὸν 
μένος ᾿Δλκινόοιο᾽ (9 385), τινὲς δὲ τὸν ἱέμενον πρὸς 20 

τὸν ῥοῦν. 21. Κλείταρχος δ᾽ ἐν ἑβδόμῃ Γλωσσῶν 
οὗ ναυτικοί. φησίν, πομπίλον ἱερὸν ἰχϑὺν προσαγο- 

ρεύουσι διὰ τὸ ἐκ πελάγους προπέμπειν τὰς ναῦς fog 
εἰς λιμένα᾽ διὸ καὶ πομπίλον καλεῖσθαι. χρύσοφρυν 

ὄντα. καὶ ᾿Ερατοσϑένης δ᾽ ἐν .Ερμῇ φησιν (ἔν. 14 H)* 25 
ἄγρης μοῖραν ἔλειπον. ἔτι ζώοντας ἰούλους 
ἠὲ γενειῆτιν τρίγλην ἢ περκάδα κίχλην 
ἢ δρομίην χρύσειον ἐν ὀφρύσιν ἱερὸν ἰχϑύν. 

ga C 

6 [τὸν] K 9 τοῦτον oov τὸν ἰχϑὺν Wilam 18 zovciov 
À: corr. C. ἐπ᾽ Mein 28 ἐπ᾽ Plut. soll. anim. 981 ἃ 
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ἐκ ταύτης ἡμῶν τῆς ὀψολογίας ὃ καλὸς Οὐλπιανὸς e 
ξητείτω κατὰ τί ᾿ἀρχέστρατος ἐν ταῖς καλαῖς ὑπο- 

ϑήκαις περὶ τῶν ἐν Βοσπόρῳ ταρίχων εἰπών (ἔν. 48 R) 
Βοσπόρου ἐκπλεύσαντα τὰ λευκότατ᾽. ἀλλὰ προσέστω 
μηδὲν ἐκεῖ στερεᾶς σαρκὸς Μαιώτιδι λίμνῃ 

ἰχϑύος αὐξηϑέντος, ὃν ἐν μέτρῳ οὐ ϑέμις εἰπεῖν — 
τίς οὗτός ἐστιν ὅν φησιν οὐ ϑεμιτὸν εἶναι ἐμμέτρως 
εἰπεῖν; 

22. AOYAIL καὶ ἑνικῶς δὲ ἀφύην λέγουσιν. ᾽4οι- f 
στώνυμος Ἡλίῳ ῥιγῶντι (1 668 K) 

ὥστ᾽ οὔτ᾽ ἀφύη νῦν ἔστ᾽ ἔϑ᾽ ἁπλῶς. 
τῆς δ᾽ ἀφύης ἐστὶ γένη πλείω: καὶ ἡ μὲν ἀφρῖτις 
λεγομένη οὐ γίνεται ἀπὸ γόνου, ὥς φησιν ᾿φιστο- 
τέλης (p.303 R), ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐπιπολάζοντος τῇ ϑαλάσσῃ 
ἀφροῦ. οὗ ἂν ὄμβρων γενομένων πολλῶν σύστασις 
γένηται. ἑτέρα δ᾽ ἐστὶν ἀφύη (5n» κωβῖτις λεγομένη" 
γένεται δ᾽ αὕτη ἐκ τῶν μιχρῶν καὶ φαύλων τῶν ἐν 
τῇ ἄμμῳ διαγενομένων κωβιδίων. καὶ ἐξ αὐτῆς Óios5 
ταύτης τῆς ἀφύης ἀπογεννῶνται ἕτεραι, αἵτινες ἐγκρα- 
σίχολοι καλοῦνται. γίνεται δὲ καὶ ἄλλη ἀφύη ὁ γόνος 
τῶν μαινίδων καὶ ἄλλη ἐκ τῆς μεμβράδος καὶ ἔτι ἄλλη 
ἐκ τῶν μικρῶν κεστρέων τῶν ἐκ τῆς ἄμμου καὶ τῆς 
ἰλύος γινομένων. πάντων δὲ τούτων ἡ ἀφρῖτις ἀρίστη. 
Δωρίέων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων κωβίτην τινὰ ἑψητὸν 
λέγει καὶ τὸν ἐξ ἀϑερίνης᾽ ἰχϑυδίου δὲ ὄνομα ἀϑερίνη. 
εἶναι δέ φησι καὶ τριγλῖτιν ἀφύην. ᾿Επίχαρμος δ᾽ 
ἐν Ἥβας γάμῳ (p. 282,11) ἐν μεμβράσι καὶ καμμάροις b 

10 διγοῦντι Α 11 ἀφύην A: corr. Et. M. 195, 88 ἐστ᾽ 
ἁπλῶς Α ἔστι σαφῶς Et. M. ἔστιν ἔτι σαφῶς Α 281 d: corr. Di 
15 οὗ ἂν K: ὅταν AC 16 ἡ om. AC: add. Schw ex schol. 
Arist. Equit. 042 18 διαγινομένων C 21 βεμβράδος C more 
Suo 24 κωβίτιν A: corr. C 21 καμάροις ἃ cf. 286 f 306€ 

ATHENAEUS II. 9 
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τὰς ἀφύας καταριϑμεῖται διαστέλλων τὸν λεγόμενον 
, e , , 3 e m 2 ΄ τι κι 1 γόνον. 'Ixéciog δέ guóv “τῆς ἀφύης ἢ uiv λευκὴ 

καὶ λίαν λεπτὴ καὶ ἀφρώδης, ἣν καλοῦσιν ἔνιοι καὶ 
κωβῖτιν, 1j δὲ ῥυπαρωτέρα ταύτης καὶ ἁδροτέρα᾽ δια- 
φέρει δ᾽ ἡ καϑαρὰ καὶ λεπτή. ᾿Δρχέστρατος δ᾽ ὃ 
ὀψοδαίδαλός φησι (fr. 10 R)' 

τὴν ἀφύην μίνϑου πᾶσαν πλὴν τὴν ἐν ᾿4ἀϑήναις" 
τὸν γόνον ἐξαυδῶ. τὸν ἀφρὸν χαλέουσιν Ἴωνες" 
καὶ λαβὲ πρόσφατον αὐτὸν ἐν εὐκόλποισι Φαλήρου 
ἀγκῶσιν ληφϑένϑ᾽ ἱεροῖς. κἀν τῇ περικλύστῳ 
2 Suc , - 2' 3 , » 
ἐστὶ Ῥόδῳ γενναῖος. ἐὰν ἐπιχώριος ἔλϑῃ. 
^ , δ , 2 ^ , c - B 

ἂν δέ zov ἱμείρῃς αὐτοῦ γεύσασϑαι. ὁμοῦ χρὴ 
κνίδας ὀψωνεῖν, τὰς ἀμφικόμους ἀκαλήφας" 
εἰς ταὐτὸν μίξας δ᾽ αὐτὰς ἐπὶ τηγάνου ὕπτα. 

? 7 ,ὔ ^ , , 2 ^ 

εὐώδη τρίψας ἄνϑη λαχάνων ἐν é&Aatg. 

28. Κλέαρχος δ᾽ ὁ περιπατητικὸς ἐν τοῖς περὶ 
παροιμιῶν περὶ τῆς ἀφύης φησί: “διὰ τὸ μικροῦ δεῖς 

* 3 " , [Ui A2 , 

ὄϑαι πυρὸς ἐν τοῖς τηγάνοις οὗ περὶ ᾿ρχέστρατον 
(f. 11 R) ἐπιβαλόντας κελεύουσιν ἐπὶ ϑεομὸν τήγανον 
σίζουσαν ἀφαιρεῖν. ἅμα δ᾽ ἧπται καὶ Gítet, καϑάπερ 
τοὔλαιον, εὐθύς. διὸ λέγεται “ἴδε πῦρ ἀφύη." Χρύ- 

3 ς , 2 ^ M —- 3 e x 

σιππος δ᾽ ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ περὶ τῶν δι αὐτὰ 
δ A ς χα 3 , , M 2 "A9 , N ὃ . αἱρετῶν "vqv ἀφύην, φησί, [τὴν] ἐν ᾿ϑήναις μὲν διὰ 

τὴν δαψίλειαν ὑπερορῶσι καὶ πτωχικὸν εἶναί φασιν 
ὄψον. ἐν ἑτέραις δὲ πόλεσιν ὑπερϑαυμάξουσι πολὺ χείρω 

, 30? * , / HJ c ' 2? 
γινομένην. &(9 oí μέν, φησίν, ἐνταῦϑα vovg “4δρια- 

τικοὺς ὄρνιϑας τρέφειν σπεύδουσιν ἀχρειοτέρους ὄντας. 

οι 

A κιβῶτιν ἘΞ corr. Cas 9 φάγε Ribb εὐκόλποιο Mein 
19 dv δέ τις (τι C) zov AC: corr. Schw 17 περὶ om. E 
add. C 19 ἐπιβάλλοντες AC: corr. K 23. 34 τὴν μὲν ἐν 
AS veis C τὴν ἐν ᾿ἀϑήναις A: corr. Wilam διὰ τὴν C: διὰ μὲν 
τὴν ἃ δαψιλίαν A: corr. C 25 χείρων A: corr. C 

20 

25. 
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ὅτι τῶν παρ᾽ ἡμῖν πολὺ ἐλάττους εἰσίν" ἐκεῖνοι δὲ 
τἀναντία μεταπέμπονται τοὺς ἐνθάδε. ἐπὶ τοῦ ἕνικοῦ e 

Ἕρμιππος Ζημύταις (1228 K) [τὸ évixóv]: 
| νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἀφύην κινεῖν δοκεῖς. 
| 5 Καλλίας Κύκλωψιν (I695 K) 

πρὸς τῆς ἀφύης τῆς ἡδίστης. 
᾿Φριστώνυμος Ἡλίῳ ῥιγῶντι (I 668 K) 

ὥστ᾽ οὔτ᾽ ἀφύη νῦν ἔστιν ἁπλῶς. 
ἀφύδια δὲ ᾿“ριστοφάνης Ταγηνισταῖς (1522 K) 

10 μηδὲ τὰ Φαληρικὰ τὰ μικρὰ τάδ᾽ ἀφύδια. 
24. Πυγκεὺς δ᾽ ὃ Σάμιος ἐν τῇ πρὸς Ζιαγόραν 
ἐπιστολῇ ἐπαινῶν τὰς 'Ροδιακὰς ἀφύας καὶ ἀντιτυϑεὶς 

πολλὰ τῶν ᾿ἡϑήνησι γινομένων πρὸς τὰ ἐν vj Ῥόδῳ 
φησί ἱταῖς μὲν Φαληρικαῖς ἀφύαις τὰς Αἰνάτιδας f 

16 καλουμένας ἀφύας, τῷ δὲ γλαυκίσκῳ τὸν ἔλοπα καὶ 

τὸν ὄρφον ἀντιπαρατιϑεῖσα, πρὸς δὲ τὰς ᾿Ελευσινιακὰς 
ψήττας καὶ σκόμβρους καὶ εἴ τις ἄλλος παρ᾽ αὐτοῖς 

ἰχϑὺς ἐπάνω τῇ δόξῃ τοῦ Κέκροπος γέγονεν ἀντι- 
γεννήσασα τὸν ἀλώπεκα καλούμενον. (0v) ὁ τὴν 'Hóv- 

20 πάϑειαν γράψας παρακελεύεται τῷ μὴ δυναμένῳ τιμῇ 

κατεργάσασϑαι τὴν ἐπιϑυμίαν ἀδικίᾳ κτήσασϑαι [r0v286 
ὀψοφαγίαν)]. ᾿Δρχέστρατον λέγει τὸν τένϑην ὃ 
AvyxsUg, ὃς ἐν τῷ πολυϑρυλήτῳ ποιήματι περὶ τοῦ 
γαλεοῦ λέγει οὕτως (ἔν. 18 R)' 

25 ἐν δὲ Ῥόδῳ γαλεὸν τὸν ἀλώπεκα᾽ κἂν ἀποϑνσκειν 
μέλλῃς, ἂν μή σοι πωλεῖν ϑέλῃ,. ὥἅρπασον αὐτόν, 
ὃν καλέουσι Συρακόσιοι κύνα πίονα" κἄτα 

8 τὸ ἑνικὸν del. Cas 4 κινεῖ A: corr. Mus 8 νῦν p. 284 f: 
μὲν A 10 τὰ μικρὰ τὰ φαῖ. AO: corr. Pors 13 ῥόδνῳ A 
14 Αἰνιάτιδας A: corr. K cf. Steph. B. s. v. Aivos 1 γλυκίσκῳ 
A: corr Mus ἔλλοπα A 19 ὃν add. K 21. 22 τὴν ὀψοφαγίαν 
del. Madvig 26 ἐθέλῃ AC 927 seq. x«9" ὕστερον A: corr. C 

9 Ἔ 
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ὕστερον ἤδη πάσχ᾽ ὅτι σοι πεπρωμένον ἐστίν. 
25. ΑΧΑΡΝΟΣ. Καλλίας Κύκλωψιν (1694 K) 

κίϑαρος ὀπτὸς καὶ βατὶς ϑύννου τε κεφάλαιον τοδί. 
ἐγχέλεια, κάραβοι. λινεύς, ἄχαρνος οὑτοσί. 
26. ΒΑΤΙΣ. BATPAXOZ. ΒΑΤΟΣ. τῆς μὲν οὖν βατί- 

δος καὶ τοῦ βατράχου μνημονεύει ᾿“ριστοτέλης ἐν 
τοῖς περὶ ζῴων (φ. 296 R) καταριϑμῶν αὐτὰ ἐν τοῖς 
σελάχεσιν. Εὔπολις δ᾽ ἐν Κόλαξί φησι (1303 K)' 

παρὰ τῷδε Καλλίᾳ πολλὴ ϑυμηδία. 
ἵνα πάρα μὲν κάραβοι καὶ βατίδες καὶ λαγὼ 
καὶ γυναῖκες εἵλίποδες. 

καὶ ᾿Ἐπίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ (φ. 282 Τὴ)" 
ἦν δὲ νάρκαι {καὶ βατίδες, ἦν δὲ ξύγαιναι. 

πρήστιες. 

χἀμίαι τε καὶ βάτοι ῥίναι τε τραχυδέρμονες. 

ἐν δὲ Μεγαρέδι (p.245 L) 
τὰς πλευρὰς οἷόν περ βατίς, 

τὰν δ᾽ ὀπισϑίαν ἔχησϑ᾽ ἀτενὲς οἷόν περ βάτος. 
τὰν δὲ κεφαλὰν ὀστέων οἷόν περ ἔλαφος. οὐ βατίς. 
τὰν δὲ λαπάραν σκορπίος παῖς ἐπιϑαλάττιός τε οὐ. : 

Σαννυρίων δ᾽ ἐν Γέλωτι (1 198 K) 
ὦ βατίδες, ὦ γλαύκων κάρα. 

᾿ἀριστοτέλης δ᾽ ἐν πέμπτῳ ζώων uogíav(h.an.p.540b17) 
σελάχη φησὶν εἶναι βάτον, τρυγόνα. βοῦν, λάμιαν., 
αἰετόν. v&oxqv, βάτραχον καὶ πάντα τὰ γαλεοειδῆ. 

d Σώφρων δ᾽ ἐν μίμοις ἀνδρείοις βότιν καλεῖ τινα ἰχϑὺν 
ἐν τούτοις (fr.62 Bo) ᾿χέστραι βότιν κάπτουσαι᾽" καὶ 

μήποτε βοτάνην τινὰ λέγει. περὶ δὲ τοῦ βατράχου 

8 κίϑαρις À: cf. p. 806 4 οὑτοσί Schw: οὕτως ἃ 9. 10 
ϑυμηδία ἡ ἵνα ΔΑ: corr. C 18 καὶ add. Schw 1 καμειται βάτοι 
A:corr.Pors 17—20 corrupta 24 ἀμίαν A 25 γαλοειδῆ À:corr. C 

10 

15 

25 



5 

10 

15 

20 

25 

2 133 

συμβουλεύει 0 σοφώτατος ᾿“ρχέστρατος ἐν ταῖς yvo- 
ucug τάδε (ἔν. 19 Ἐ)" 

βάτραχον ἔνϑ᾽ ἂν ἴδῃς, ὀψώνει ....... 
πε UO mee . καὶ γαστρίον αὐτοῦ 
σκεύασον .. 

περὶ δὲ τῆς βατέδος (fr.49 R): 

καὶ βατίδ᾽ ἑφϑὴν ἔσϑε μέσου χειμῶνος ἐν ὥρῃ; 
καὶ ταύτῃ τυρὸν καὶ σίλφιον" ἅττα τε σάρκα 
μὴ πίεξιραν ἔχῃ πόντου τέχνα, τῷδε τρόπῳ χρὴ 

σκχευάζειν. ἤδη σοὶ ἐγὼ τάδε δεύτερον αὐδῶ. 
Ἔφιππος δ᾽ ó κωμῳδιοποιὸς ἐν Φιλύρᾳ δράματι 
(II262 K)* ἑταίρας δ᾽ ὄνομα ἡ Φιλύρα᾽" 

[v] 

πότερον ἐγὼ 
τὴν βατίδα τεμάχη κατατεμὼν fio; τί φής; 
ἢ Σικελικῶς ὀπτὴν ποιήσω; B. Σικελικῶς. 

21. ΒΩΚΕΣ. ᾿“ριστοτέλης ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 
Ζωικῷ ἢ περὶ ἰχϑύων (p.297 R) ᾿νωτόγραπτα,. φησί, f 
λέγεται BOE, σκολιόγραπτα δὲ χκολίας. Ἐπίχαρμος 
δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ (ρ. 2821)" 

ἔτι δὲ ποττούτοισι βώκες, σμαρίδες, ἀφύαι, κάμ- 
μαροι. 

Νουμήνιος δ᾽ ἐν ᾿Δλιευτικῷ βόηκας αὐτοὺς καλεῖ ἐν 
τούτοις (fr.9 Birt)* 

ἢ λευκὴν συνόδοντα βόηκχάς τε τριγκούς τε. 
Σπεύσιππος δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ᾿Δττικοὶ βύακας. 

᾿Τφριστοφάνης Σκηνὰς καταλαμβανούσαις (1514 K) 

ἀλλ᾽ ἔχουσα γαστέρα 287 
μεστὴν βοάκων ἀπεβάδιξον οἴκαδε. 

3 hiatum signif. Di 8. κἀπίπασον τυρὸν Καὶ 14 B. τί 
φής: 4. ἢ Mein, quod si verum, v. 15 scribendum B. Σικελικῶς: 
ut sit homo occupato animo respondens 24 τρικκούς p. 322b: 
Bocyxovs Gesner 
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ὠνομάσϑη δὲ παρὰ τὴν βοήν. διὸ xci Ἑρμοῦ ἱερὸν 
εἶναι λόγος τὸν ἰχϑύν. ὡς τὸν κίϑαρον ᾿ἡπόλλωνος. 

Φερεχράτης δ᾽ ἐν Μυρμηκανϑρώποις εἰπών (1 118 K) 
ἀλλὰ φωνὴν οὐκ ἔχειν 

ἰχϑύν (y£» φασι τὸ παράπαν. 

ἐπιφέρει" | 

νὴ τὼ 960, 

οὐκ ἔστιν ἰχϑὺς ἄλλος οὐδεὶς ἢ βόαξ. 

᾿Φριστοφάνης δ᾽ ὁ Βυζάντιος (omis. N) κακῶς φησιν 
ἡμᾶς λέγειν τὸν ἰχϑὺν βῶκχα δέον βόωπα, ἐπεὶ 

b μικρὸς ὑπάρχων μεγάλους ὦπας ἔχει" εἴη ἂν οὖν ὁ 
βόωψ βοὸς ὀφϑαλμοὺς ἔχων. πρὸς ὃν λεχτέον, εἰ τοῦτον 
κακῶς Ovouctousv, διὰ τί χορακῖνόν φαμὲν καὶ οὐ 
κοροκῖνον; ὠνομάσϑη γὰρ ἀπὸ τοῦ τὰς κόρας κινεῖν. 
τί δ᾽ οὐχὶ καὶ σείουρον λέγομεν, ἀλλὰ GíAovQov; ὠνό- 
μασται γὰρ καὶ οὗτος ἀπὸ τοῦ σείειν συνεχῶς τὴν οὐράν. 

28. ΒΕΜΒΡΑΔΕΣ. Φρύνιχος Τραγῳδοῖς (1383 K) 

ὦ χρυσοκέφαλοι βεμβράδες ϑαλάσσιαι. 
᾿Επίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ βαμβραδόνας αὐτὰς καλεῖ 
(p. 232 L): 

βαμβραδόνες τε xal κίχλαι. λαγοί, δράκοντες ἄλκιμοι. 
e καὶ ΣΙώφρων ἐν ἀνδρείοις (fr.51Bo) ᾿βαμβραδόνι., 
δαφίδι: Νουμήνιος δ᾽ ἐν ᾿Δλιευτικῷ (fr. 3 Birt)* 

ἠβαιῇ καρὶδι καὶ εἴ ποτε βεμβοάδι, κείνῃ 

ξωῇ ἔπ᾽ ἀγρώσσοις" τάδε {δὴ» σκέψαιο δέλετρα. 

2 κίϑαριν ἃ: corr. Ὁ 4 ἀλλὰ Et. M. 218, 81: ἄλλον AC 
5 γέ add. Et. M 8 ἄλλος ἰχϑὺς A: corr. Et. M οὐδὲ 
εἷς AC: corr. Et. M 11 μεγάλας C 117 Φρύνιχος C: Φρύνιχος 
συνεχῶς ἃ 21 βαμβρ. δ᾽ ἔτι κίχλαι καὶ Δ. A: corr. Et. M 
195,30 τ᾽ ἄλκιμοι p. 305€ 23 ραφειὰ À: corr. Cas 24 ἢ 
βαιῇ Δ: corr. Β — 25 ξωὴ A: corr. Birt. ἐπ᾽ ἀγρώστοιο À: 
corr. Wilam (ἐπαγρώσσοιο Birt) δὴ add. Καὶ δέλευρα A: corr. 
Schneider 
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Δωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων φησί" ᾿βεμβράδα ἀπο- 
κεφαλίσας, ἐὰν ἡ ἁδροτέρα, καὶ ἀποπλύνας ἁλὶ λεπτῷ 
καὶ ὕδατι. ἕψε τὸν αὐτὸν τρόπον τῇ τριγλίτιδι.᾽ γίνεται 
δέ, φησίν. ἐκ μόνης τῆς βεμβράδος σκευασία τις ἡ 

| δ προσαγορευομένη βεμβραφύη: ὧν μνημονεύει ᾽4ρι- 
| στώνυμος ἐν Ἡλίῳ ῥιγῶντι (1668 K) 

0 γέ τοι Σικελὸς ταῖς μεμβραφύαις προσέοικεν ὁ ἃ 
καρκινοβήτης. 

᾿ς ᾿Αττικοὶ δ᾽ ὕμως βεμβράδας λέγουσιν. ᾿Αἀριστομένης 
10 Γόησι (1691 K)' 

βεμβράδας φέρων ὀβολοῦ. 
᾿Δριστώνυμος Ἡλίῳ ῥιγῶντι (1668 K) 

οὔτ᾽ ἀφύη νῦν ἔστ᾽ ἔϑ᾽ ἁπλῶς οὔτ᾽ αὖ βεμβρὰς 
| κακοδαίμων. 
16 ᾿“ριστοφάνης Doc (1425 Κ)᾽ 

| ταῖς πολιόχρωσι βεμβράσιν τεϑραμμένη. 
Πλάτων Πρέσβεσιν (1633 K) 

Ἡράκλεις, τῶν βεμβράδων. 
ἐν δὲ ταῖς Εὐπόλιδος Αἰξὶν ἔστιν εὑρεῖν καὶ διὰ 

20 τοῦ M γραφόμενον (1264 K. ᾿ἀντιφάνης δ᾽ éve 
Κνοιϑιδεῖ (II 61 K) 

ἄτοπά γε κηρύττουσιν ἐν τοῖς ἰχϑύσι 
κηρύγμαϑ'᾽, οὗ καὶ νῦν τις ἐκεκράγει μέγα 

μέλιτος γλυκυτέρας μεμβράδας φάσκων ἔχειν. 
25 εἰ τοῦτο τοιοῦτ᾽ ἐστίν, οὐδὲν κωλύει 

5 τοὺς μελιτοπώλας αὖ λέγειν βοᾶν 9 ὅτι 
πωλοῦσι τὸ μέλι σαπρότερον τῶν μεμβράδων. 

καί άλεξις δ᾽ ἐν Χορηγίδι διὰ τοῦ qu εἴρηκεν (1 391 K)* 

8 ἕψειν AC: corr Di 6 ῥιγοῦντι AC 13 ἔστιν ἔτι 
σαφῶς Α: cf. p. 2841 20. 21 κνοισϑιδει A. 22 ατοπόν 
τε ἃ: ys Schw ἄτοπα Mein 23 κήρυγμα A: corr. Mein 
28 καὶ om. ἃ add. C 
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ὃς roig τετραδισταῖς μὲν παρέϑηκεν ἐσϑίειν 

πρώην λέκιϑον καὶ μεμβράδας καὶ στέμφυλα. 
ἐν δὲ Ποωτοχόρῳ (1 869 K)' 

ἐπιπονώτερον 

(£gyov» μὰ τὸν Διόνυσον ovx εἴληφ᾽ ἐγὼ 
ἀφ᾽ οὗ παρασιτῶ. μεμβράδας μοι κρεῖττον ἦν 
ἔχειν μετ᾽ ᾿Αττικιστὶ δυναμένου λαλεῖν. 

5 ὀνησιφόρον ἣν τοῦτο. 
288 920, ΒΛΕΝΝΟΣ. τούτου μέμνηται Σώφρων ἐν τῷ 

ἐπιγραφομένῳ "reos τὸν ἀγροιώταν (fr.53 Bo) βλέννῳ 
ϑηλαμόνι ἐστὶ δὲ κωβιῷ τὴν ἰδέαν παραπλήσιος. 

Ἐπίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ ΒΑΙΟΝΑΣ τινὰς ἰχϑὺς 

καλεῖ ἐν τούτοις (p.233 L) 

ὧγε δὴ τρίγλας τε κυφὰς κἀχαρίστους βαιόνας. 

καὶ παρ᾽ ᾿Δττικοῖς δὲ παροιμία ἐστὶ ᾿μή μοι βαιών" 
κακὸς ἰχϑύς. 

30. ΒΟΥΓΛΩΣΣΟΣ. ὁ Πυϑαγορικὸς δὲ Ov ἐγχρά- 
τειαν ᾿ἀρχέστρατός φησιν (ἴν. 51 Ἐ)" 

εἶτα λαβεῖν ψῆτταν μεγάλην (xal) τὴν ὑπότρηχυν 
βούγλωσσον. ταύτην δὲ ϑέρευς, περὶ Χαλκίδα κεδνήν. 

Ἐπίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ φ. 3841)" 
βούγλωσσοί τε καὶ κέϑαρος ἐνῆς. 

τῶν δὲ βουγλώσσων διαλλάττοντές εἰσιν οἱ κυνό- 

γλωσσοι" περὶ ὧν καὶ αὐτῶν Ἐπίχαρμός φησιν bid) 
αἰολίαι πλῶτές τε κυνόγλωσσοί τ᾽, ἐνῆν δὲ σκια- 

ϑίδες. 

᾿Δττικοὶ δὲ ψῆτταν αὐτὴν καλοῦσιν. 

1 ἐσθίων AC: corr. Schw, ἑστιῶν Villebrun 3 πρωτο- 
χώρωι À ὄ ἔργον add. Pors 0 παρασίτωι ἃ 10 ἀγριώταν A 
14 δὲ AC: corr. ex p. 8246 17 βούγλωσσον AC: corr. Mus 
19 καὶ add. ex p. 330 (τήν 9" C) 20 περὶ p. 330: καὶ A, fort. 
ταύτην τε ὃ. καὶ χαλκίδα κεδνήν 25 δὲ καὶ Δ, cf. p. 8010 

15 

20 

25 
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31. ΓΟΓΓΡΟΙ. τούτους Ἱἱκέσιος σχληροτέρους τῶν 
ἐγχέλεων εἶναί φησι καὶ ἀραιοσαρκοτέρους τὲ καὶ 
ἀτροφωτέρους εὐχυλίᾳ τε πολὺ λειπομένους, εὐστο- 

ο΄ μάχους δὲ εἶναι. Νίκανδρος 05 0 ἐποποιὸς ἐν τρίτῳ 
5 Γλωσσῶν (fr. 122 Schn) καλεῖσθαί φησιν αὐτοὺς καὶ γρούλ- 

λους. Εὔδοξος δ᾽ ἐν ἕκτῳ Γῆς περιόδου γόγγρους δέ 
φησιν πολλοὺς ἀνδραχϑεῖς ἐν Σικυῶνι ἁλίσκεσϑαι" ὧν 
ἐνίους εἶναι καὶ ἁμαξιαίους. Φιλήμων δὲ τῆς κωμῳδίας 
ὃ ποιητὴς καὶ αὐτὸς μνημονεύων τῶν ἐν Σικυῶνι δια- 
φόρων γόγγρων ποιεῖ τινα μάγειρον ἐπὶ véyvm τῇ 
ἑαυτοῦ σεμνυνόμενον καὶ λέγοντα ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 

Στρατιώτῃ τάδε (II 500 K) 
32. ὡς ἵμερός μ᾽ ὑπῆλϑε γῇ τε κοὐρανῷ 
λέξαι μολόντι τοὔψον ὡς ἐσκχεύασα. 

νὴ τὴν ᾿4ϑηνᾶν, ἡδύ γ᾽ ἔστ᾽ εὐημερεῖν 
ἐν ἅπασιν: ἰχϑὺς ἁπαλὸς οἷος γέγονέ μοι, 

5 οἷον παρατέϑεικ᾽, οὐ πεφαρμακευμένον 
τυροῖσιν οὐδ᾽ ἄνωϑεν ἐξηνϑισμένον, 
ἀλλ᾽ οἷος ἦν ξῶν κὠπτὸς ὧν τοιοῦτος ἦν. 

οὕτως ἁπαλὸν ἔδωκα καὶ πρᾷον τὸ πῦρ 
ὀπτῶν τὸν ἰχϑύν, οὐδὲ πιστευϑήσομαι ... 

10 ὅμοιον ἐγένετ᾽, ὄρνις ὁπόταν ἁρπάδῃ 
τοῦ καταπιεῖν μεῖζόν τι᾿ περιτρέχει κύκλῳ 
τηροῦσα τοῦτο, καταπιεῖν δ᾽ ἐσπούδακεν, 
ἕτεραι διώκουσιν δὲ ταύτην᾽ ταὐτὸν ἦν. 
τὴν ἡδονὴν ὁ πρῶτος αὐτῶν καταμαϑὼν 

15 τῆς λοπάδος ἀνεπήδησε κἄφευγεν κύκλῳ 

6 δέ om. C 13 Eur. Med.57 17 τοῦτον παρατ. ὦ 21 τὸν 
3 . ' Y - . B 
ὑπτὸν ἰχϑὺν À: corr. C tum desunt talia: nec credar si conviva- 
rum studium et cupiditatem describam 22 omórav ὄρνις Mein 
24 καταπιεῖν μεῖζον τι περι δ᾽ À καταπιεῖν περὶ δ᾽ C: corr. Mein 
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τὴν λοπάδ᾽ ἔχων. ἄλλοι δ᾽ ἐδίωκον χατὰ πόδας. 
ἐξῆν ὀλολύξειν" o? μὲν ἥρπασαν τι γάρ. 
οἱ δ᾽ οὐδέν. οἱ δὲ πάντα. καίτοι παρέλαβον 
ἰχϑῦς ποταμίους ἐσθίοντας βόρβορον. 

20 εἰ δ᾽ ἔλαβον ἄρτι σχάρον ἢ "x τῆς ᾿Αττικῆς 5 

TUR ὦ Ζεῦ σῶτερ. ἢ * "Aoyovg κάπρον 

289 ἢ "x τῆς Σικυῶνος τῆς φίλης ὃν τοῖς ϑεοῖς 

φέρει Ποσειδὼν γόγγρον εἰς τὸν οὐρανόν. 
ἅπαντες οἵ φαγόντες ἐγένοντ᾽ ἂν 9eoí. 

25 ἀϑανασίαν εὕρηκα: τοὺς ἤδη νεκροὺς 10 
ὅταν {(μόνον» ὀσφρανθϑῶσι ποιῶ Cv πάλιν. 

88. ταῦτα, νὴ τὴν ᾿Αϑηνᾶν, οὐδ᾽ ἂν ΜΜενεκράτης 
ἂν ὁ Συρακόσιος ἐξωγκώσατο ὁ Ζεὺς ἐπικαλούμενος, 
ὃς ἐφρόνει μέγα ὡς μόνος αἴτιος τοῦ ζῆν τοῖς ἀνθροώ- 
ποις γινόμενος διὰ τῆς αὑτοῦ ἰατρικῆς. τοὺς γοῦν 15 

b ϑεραπευομένους ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἱερὰς καλουμένας νόσους 

συγγράφεσϑαι ἠνάγκαζεν ὅτι ὑπακούσονται αὐτῷ δοῦλοι 
περισωϑέντες. x«l ἠκολούϑουν ὃ μέν τις Ἡρακλέους 

σκευὴν “γῶν καὶ καλούμενος Ἡρακλῆς (Νικόστρατος 

δ᾽ ἦν οὗτος ὁ ᾿“ργεῖος. ἱερὰν νόσον ϑεραπευϑείς" 20 

μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν Ἔφιππος ἐν Πελταστῇ λέγων 
ὧδε (II 260 K)* 

ov Μενεκράτης uiv ἔφασκεν εἶναι Ζεὺς 950g, 
Νικόστρατος δ᾽ ᾿Ζργεῖος ἕτερος Ἡρακλῆς. 

ἄλλος δέ τις ὡς .“Ερμῆς χλαμύδα ἔχων καὶ κηρύκειον. 25 
c πρὸς δὲ τούτοισι πτερά. ὡς ὁ Ζελείτης Νικαγόρας o 

5 εἰ δὲ λαβὼν A ἦν δὲ λάβω C: corr. Canter ἄρτι σκάρον 
corrupta 8 Ὁ, lloc. À: corr. C 11 μόνον add. Cas 
13 ἐφϑέγξατο À: corr. C cf. 290a 15 ovv AC: corr. Di 
23 εἶναι 0 ϑεός Α: Ζεὺς ϑεός Schw, fort. «Αἰτναῖος ϑεός, ut 
εἶναι verbum alio loco positum fuerit 26 τούτοις C, sed 
videntur etiam hi Ephippi versus fuisse 



Ζ 139 

καὶ τῆς πατρίδος τυραννήσας. ὡς ἱστορεῖ Βάτων ἐν 
τοῖς περὶ τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ τυράννων (FHGIV 348)). Ἡ γή- 

σανδρος δέ φησιν (bid. 414) ὅτι χαὶ 4otvxgéovre 

ϑεραπευϑέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ ᾿Ζπόλλωνα ἐκάλεσε. καὶ ἄλλος 
δ᾽ αὐτῷ τῶν περισωϑέντων ᾿ΑΔσκληπιοῦ στολὴν ἀνα- 
λαβὼν συμπεριεφϑείρετο. αὐτὸς δ᾽ ὁ Ζεύς πορφύραν 
ἠμφιεσμένος καὶ στέφανον χρυσοῦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
ἔχων καὶ σκῆπτρον κρατῶν κρηπῖδάς τε ὑποδεδεμένος 

περιΐήει μετὰ τοῦ ϑείου χοροῦ. καὶ ἐπιστέλλων Φιλίππῳ 
τῷ βασιλεῖ οὕτως ἔγραψεν" 34. “Μενεκράτης Ζεὺς Φιλίσ- 

πῷ χαίρειν. σὺ μὲν Μακεδονίας βασιλεύεις, ἐγὼ δὲ ἰατρι- 

xis, καὶ σὺ μὲν ὑγιαίνοντας δύνασαι ὅταν βουληϑῇς 
ἀπολλύναι, ἐγὼ δὲ τοὺς νοσοῦντας σῴώξειν καὶ τοὺς εὐρώ- 
στους ἀνόσους οἵ ἂν ἐμοὶ πείϑωνται παρέχειν μέχρι γήρως 

ζῶντας. τοιγαροῦν σὲ μὲν Μακεδόνες δορυφοροῦσιν, 
ἐμὲ δὲ καὶ οἵ μέλλοντες ἔσεσϑαι. Ζεὺς γὰρ ἐγὼ αὐτοῖς 
βίον παρέχω. πρὸς ὃν ὡς μελαγχολῶντα ἐπέστελλεν ὃ 
Φίλιππος" "(QíAumog» Μενεκράτει ὑγιαίνειν. παρα- 

πλησίως δὲ ἐπέστελλε καὶ ᾿“ρχιδάμῳ τῷ “ακεδαιμονίων 
βασιλεῖ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοις ἔγραφεν. οὐκ ἀπεχόμενος 
τοῦ Ζιός. καλέσας δ᾽ αὐτόν ποτε ἐπὶ δεῖπνον ὁ Φί- 

λιππος μετὰ τῶν ἰδίων ϑεῶν συγκατέκλινε πάντας ἐπὶ 

τῆς μέσης κλίνης ὑψηλότατα καὶ ἱεροπρεπέστατα κε- 
κοσμημένης καὶ τράπεξαν παραϑείς. ἐφ᾽ ἧς βωμὸς 
ἔκειτο καὶ τῶν ἀπὸ γῆς παντοδαπῶν ἀπαρχαί. καὶ 
ὁπότε τοῖς ἄλλοις παρεφέρετο τὰ ἐδώδιμα. τοῖς ἀμφὶ 
ΜΜενεκράτην ἐϑυμίων καὶ ἔσπενδον οἵ παῖδες. καὶ τέλος 

d 

ς M M ' - € , , - o» 
0 καινὸς Zevg μετὰ τῶν ὑπηκόῶν γελώμενος ϑεῶν ἔφυγεν 

8 ᾿ἀστυκλέα C 4. 5b fort. ἄλλος δέ vig 11 ἐπέστειλεν C 
18 Φίλιππος add. Cas 95 παντοδαπῶν K: πάντων avov À 
98 ϑεῶν Cas: ϑέων AC 
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ἐκ τοῦ συμποσίου. ὡς Ἡγήσανδοος ἱστορεῖ (FHG TV 414) 
μνημονεύει δὲ τοῦ Μενεκράτους καὶ άλεξις ἐν Μίνῳ 
(II 346 K). 35. xal Θεμίσων δὲ 0 Κύπριος, τὰ ᾿Δἀντιόχου 
τοῦ βασιλέως παιδικά, ὥς φησι Πύϑερμος ὃ ̓ Εφέσιος 
ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν ἱστοριῶν (FHG IV 488), οὐ μόνον ἐν 5 
ταῖς πανηγύρεσιν ἀνεκηρύττετο “Θεμίσων Μακεδών, 

290 ντιόχου βασιλέως Ἡρακλῆς". ἔϑυον δὲ αὐτῷ πάντες 
δ 5 , 3 ς EV , M m" 

oL ἐγχώριοι ἐπιλέγοντες HoexAst Θεμίσωνι. καὶ παρῆν 

αὐτὸς ὑπότε τις τῶν ἐνδόξων ϑύοι xal ἀνέκειτο 

στρωμνὴν xc«9' αὑτὸν ἔχων ἠμφιεσμένος λεοντῆν" 10. 
ἐφόρει δὲ καὶ τόξα Σχυϑικὰ καὶ δόπαλον ἐκράτει. ὁ 

δ᾽ οὖν Μενεχράτης τοιοῦτος ὧν ὁποῖος εἴρηται οὐδὲν 
παραπλήσιόν ποτὲ ἐξωγκώσατο οἷον ὁ προειρημένος 
μάγειρος" 

3 , e M A , 

ἀϑανασίαν ηὕρηκα᾽ τοὺς ἤδη vexgove, 
er , 3 » bd - , 

ὅταν (uovov» ὀσφρανϑῶσι,. ποιῶ Cuv παλιν. 

b 236. ἀλαζονικὸν δ᾽ ἐστὶ πᾶν τὸ τῶν μαγείρων φῦ- 
λον, ὡς καὶ Ἡγήσιππος ἐν ᾿4δελφοῖς παρίστησι. 
παράγει δὲ μάγειρον λέγοντα (IV 419 M) 

, cy Ἁ M E 

βέλτιστε, πολλοῖς πολλὰ περὶ μαγειρικῆς 
2 9.2 3 ΄ Ἃ , , ^ 

εἰρημέν᾽ ἐστίν: ἢ λέγων φαίνου τι δὴ 
καινὸν παρὰ τοὺς ἔμπροσθεν ἢ μὴ κόπτε με. 

2 3 M M , - - , 

B. ovx ἀλλὰ τὸ πέρας τῆς μαγειρικῆς, Σύρε, 

5 εὑρηκέναι πάντων νόμιξε μόνον ἐμέ. 
οὐ γὰρ παρέργως ἔμαϑον ἐν ἔτεσιν δυεῖν 
-, , 3 3 3 e A , 

ἔχων zegítou , ἀλλ΄ ἅπαντα τον βίον 

ζητῶν κατὰ μέρη τὴν τέχνην ἐξήτακα" 

2 Aívo Mein 7 ἀλλ᾽ ἔϑυον αὐτῷ C 9 τις C: τὸ ἃ 
16 μόνον add. Cas 18 ἡγήσανδρος (sic C quoque) ἐν δελφοῖς 
Α: corr. Cas 21 δὴ Schw: à A 93 Σύρε Petitus: εὗρε Α 
24 εὕρημα μόνον εἰδέναι τῶν νομιζομένων ἐμέ ἃ: νόμιξε μόνον 
Schw, reliqua corr. Dobr 
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εἴδη λαχάνων ὅσ᾽ ἐστί, βεμβράδων τρύπους. 
10 φακῆς γένη παντοδαπά. τὸ πέρας σοι λέγω" 

ὅταν ἐν περιδείπνῳ τυγχάνω διακονῶν, 
ἐπὰν τάχιστ᾽ ἔλθωσιν ἐκ τῆς ἐκφορᾶς 
τὰ βάπτ᾽ ἔχοντες, τοὐπίϑημα τῆς χύτρας 
ἀφελὼν ἐποίησα τοὺς δακρύοντας γελᾶν" 

15 τοιοῦτος ἔνδοϑέν τις ἐν τῷ σώματι 
διέδραμε γαργαλισμὸς ὡς ὄντων γάμων. 
A. φακῆν παρατιϑείς. εἰπέ μοι. καὶ βεμβράδας: 

Β. τὰ πάρεργά μου ταῦτ᾽ ἔστιν. ἣν δὲ δὴ λάβω 
τὰ δέοντα καὶ τοὐπτάνιον ἁρμόσωμ᾽ ἅπαξ, 

20 ὅπερ ἐπὶ τῶν ἔμπροσϑε Σειρήνων, Σύρε, 
ἐγένετο, καὶ νῦν ταὐτὸ τοῦτ᾽ ὄψει πάλιν. 
ὑπὸ τῆς γὰρ ὀσμῆς οὐδὲ εἷς δυνήσεται 
ἁπλῶς διελθεῖν τὸν στενωπὸν τουτονί" 

ὁ δὲ παριὼν πᾶς εὐθέως πρὸς τὴν ϑύραν 
οὔ ἑστήξετ᾽ ἀχανής, προσπεπατταλευμένος; 

ἄφωνος, ἄχρι ἂν τῶν φίλων βεβυσμένος 
τὴν ῥῖν᾽ ἕτερός τις προσδραμὼν ἀποσπάσῃ. 
A. μέγας εἶ τεχνίτης. B. ἀγνοεῖς πρὸς ὃν λαλεῖς" 
πολλοὺς ἐγὼ σφέδρ᾽ οἶδα τῶν καϑημένων. 

30 οἱ καταβεβρώκασ᾽ ἕνεκ᾽ ἐμοῦ τὰς οὐσίας. 
πρὸς τῶν ϑεῶν, τί διαφέρειν οὗτος ὑμῖν δοκεῖ τῶν 
παρὰ Πινδάρῳ Κηληδόνων (ἔν. 58 ΒΏ), oV κατὰ τὸν 
αὐτὸν τρύπον ταῖς Σειρῆσι τοὺς ἀκροωμένους ἐποίουν 
ἐπιλανθανομένους τῶν τροφῶν διὰ τὴν ἡδονὴν ἀφαυ- 
αίνεσϑαι; 81. Νικόμαχος δ᾽ ἐν Εἰλειϑυίᾳ καὶ αὐτὸς 

4 ἀπὸ τῆς Mein 5 τὰ φαΐ ἔχοντες Madvig 10 ἢν C: 
ἐὰν αὶ 11 τοὐπτανεῖον AC 14 ὀσμῆς γὰρ AC: corr. Pierson 
18 ἀχαριαν Α: corr. C 25 ταῖς σειρῆνες (sic) C 28 εἴλη- 
ϑυία ἃ 

d 
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παράγει τινὰ μάγειρον ὑπερβάλλοντα τοὺς περὶ τὸν 
, 7, , L 3 e ' P! 

ZLóvvaov τεχνίτας. λέγει δ΄ ovv οὗτος πρὸς τὸν μισϑω- 

σάμενον (IV 583 M)* 
e , * 5 3 c , 

ὑποδεικνύεις μὲν ἦϑος ἀστεῖον πάνυ 
καὶ πρᾷον, ὀλίγωρον δὲ πεποίηκάς τι. B. πῶς: 65 

A. ἐν τῇ τέχνῃ τίνες ἐσμὲν ovx ἐξήτακας, 

ἢ πρότερον ἐπύϑου τῶν ἀκριβῶς εἰδότων 
5 οὕτω τ᾽ ἐμισϑώσω us; B. μὰ Zt, ἐγὼ μὲν ov. 

A. καὶ μὴν ἴσως ὅσον μαγείρου διαφέρει 

μάγειρος οὐκ οἶσϑ᾽. B. εἴσομαι δέ γ᾽ ἣν λέγῃς. 10 

A. τὸ γὰρ παραλαβόντ᾽ ὄψον ἠγορασμένον 

πότερ᾽ ἀποδοῦναι σκευάσαντα μουσικῶς 
10 διακόνου ᾿στ᾽ οὐ τοῦ τυχόντος; B. Ἡράκλεις. 

A. ὃ μάγειρός éc9' ὃ τέλειος ἑτέρα διάϑεσις. 
πολλὰς τέχνας λάβοις ἂν ἐνδόξους πάνυ, 1ὅ 
e M A , 3 - 2 EJ 

ὧν rov μαϑεῖν βουλόμενον ὀρϑῶς οὔκ &vL 

ταύταις προσελθεῖν εὐθύς. ἀλλ᾽ ἔμπροσϑε δεῖ 
1ὅ ξωγραφίας ἥφϑαι. ταῦτα καὶ τὺ Ὁ: 

πρότερον μαϑεῖν δεῖ τῆς τέχνης ἑτέρας τέχνας. 
ὧν εἰδέναι σοι κρεῖττον ἣν μοι πρὶν λαλεῖν, 20 

ἀστρολογικήν. γεωμετρικήν. ἰατρικήν. 
τῶν ἰχϑύων γὰρ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς τέχνας 
2 2 v . , , 

20 ἕντευϑεν εἴσῃ" παρακολουϑήσεις χρόνοις. 
ZEE M , 3 3 er ^ , 3 er 

πότ᾽ ἄωρος ἐσθ᾽ ἕκαστος ἢ z09 ὥριμος. 
^ c ^ ^ , Ἁ 

τῶν ἡδονῶν γὰρ μεγάλα τὰ διαστήματα" 25 |' 

ἐνίοτε χρείττων γίνεται 9Uvvov βόαξ. 
B. ἔστω. γεωμετρικῇ δὲ καὶ σοὶ πρᾶγμα τί: 

9 καὶ μὴν Iae: κώμην AC διαφέρει μαγείρου AC: 
Schw 129 πότερον À: corr. Dobr, fort. ὀπτὸν 13 dosi: 
νουστούτου À: corr. Schw — 18—20 "mutila et corrupta 21 ἢ 
(om. C) ἰατρικήν γεωμετρικήν AC: corr. Mein 23 παρα- 
κολουϑήσας Mein 24 zo9' ρος À: corr. C 
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. 

95 4. τοὐπτάνιον ἡμεῖς σφαῖραν εἶναι τυϑέμεϑα" 
τοῦτο διελέσθαι καὶ τόπον λαβόνϑ᾽ ἕνα 

, ? 22 5 “- , 2 / 

μερίσαι κατ᾽ εἶδος τῆς τέχνης ἐπιδέξια, e 
LJ P 2 "o3 5 , ἐκεῖϑεν ἐνταῦϑ'᾽ ἐστὶ μετενηνεγμένα. 
B. ovrog, πέπεισμαι. κἂν τὰ λοιπὰ μὴ λαλῇς᾽ 

iT m 2 w , bd ^ , 

30 περὶ τῆς ἰατρικῆς δὲ; A4. τῶν γὰρ βρωμάτων 

πνευματικὰ παὶ δύσπεπτα καὶ τιμωρίαν 
ἔχοντ᾽ &w ἔστιν, οὐ τροφήν. δειπνῶν δὲ πᾶς ἃ 
τἀλλότρια γίνετ᾽ ὀξύχειρ κοὐκ ἐγκρατής" 
τοῖς δὴ τοιούτοις βρώμασιν τὰ φάρμακα 

35 εὕρητ᾽ ἐχεῖϑεν. μεταφορὰ δ᾽ ἐστὶν τέχνης, 
ἤδη τὸ μετὰ νοῦ καὶ τὸ συμμέτρως ἐμόν" 
περὶ ταχτικῆς, ἕκαστα ποῦ τεϑήσεται" 
3 - τὴ - , ^ 

ἀριϑμῷ vo πλῆϑος εἰδέναι μαγειρικῆς. 
9 A er , M 2 RN M] / οὐϑεὶς ἕτερός σοι πρὸς ἐμὲ καὶ γραφήσεται. 

40 Β. μίκρ᾽ ἀντάκουσον ἐν μέρει κἀμοῦ. 4. λέγε. 
B. σὺ μηϑὲν ἐνόχλει μήτε σαυτὸν μήτ᾽ ἐμέ, 
ἀπραγμόνως δὲ διαγενοῦ τὴν ἡμέραν. 
ς S δ, » , , , 

38. ὁ δὲ παρὰ τῷ νεωτέρῳ Φιλήμονι μάγειρος δὲ- 

ἐάσαϑ᾽ οὕτως (ὡςΣ ἔχει. τὸ πῦρ μόνον 
ποιεῖτε τοῖς ὀπτοῖσι μήτ᾽ ἀνειμένον 

^ ^ « 3 2 5 , 2 3 [ud M - 

(τὸ γὰρ τοιοῦτ᾽ οὐκ ὀπτόν, ἀλλ ἑφϑὸν ποιεῖ) 
p ? , , A E ] ^ E , 

μήτ ὀξύ" κατακάει γὰρ o0 ἂν ἔξω λάβῃ 
E E , 4 ^ , 2 3 2 , 

5 τοῦτο πάλιν, εἰς τὴν σάρκα Ó οὐκ ἐνδύεται. 

1 τοὐπτάνειον AC — 3 vix integer 5 κἂν — μὴ λαλῇς K: 
καὶ — μὴ λαλεῖς (Λαλῆς €) AC 8 ἔνεστιν À: corr. Mein 
δείπνω δέπας A ἐπὶ τὰ ἀλλότρια δεῖπνα πᾶς Ο: corr. Mus 
12 εἰ δὴ Κα ἐμόν corruptum: ἔνι (yel ἐνόν) Κὦ 13 oratio mutila 
14 velut ἀριϑμητικῆς τὸ πλῆϑος ὀρϑῶς εἰδέναι 16 μικρὰ διά- 
xovcov À: corr. Cob 18 δίαγε νῦν Cob 21 οὕτως ἔχειν Α: 
corr. Bentl 29 ποιεῖται À: corr. C ὀπτοῖς AC 
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μάγειρός ἐστιν οὐκ ἐὰν ξωμήρυσιν 
ἔχων τις ἔλϑῃ καὶ μάχαιραν πρός τινα. 

οὐδ᾽ ἄν τις εἰς τὰς λοπάδας ἰχϑῦς ἐμβάλῃ, 

f ἀλλ᾽ ἔστι Tig φρόνησις ἐν τῷ πράγματι. 
99. ὁ δὲ παρὰ 4Διφέίλῳ ἐν τῷ Ζωγράφῳ καὶ πρὸς oUg 5 
ἐκμισϑοῦν αὑτὸν δεῖ διδάσκει λέγων οὕτως (II553 K) 

οὐ μὴ παραλάβω σ᾽ οὐθϑαμοῦ. “4ράκων, ἐγὼ 
ἐπ᾿ ἔῤγον, οὗ μὴ διατελεῖς τὴν ἡμέραν 
τραπεζοποιῶν ἐν ἀγαϑοῖς πολλοῖς χύδην. 

οὐ γὰρ βαδίξω πρότερον ἂν μὴ δοκιμάσω 10 
292 ὅ τίς i69 o ϑύων ἢ πόϑεν συνίσταται 

τὸ δεῖπνον ἢ κέκληκεν ἀνθρώπους τίνας. 

ἔστιν δ᾽ ἁπάντων τῶν γενῶν μοι διαγραφή. 

εἰς ποῖα μισϑοῦν ἢ φυλάττεσϑαί με δεῖ. | 

oiov τὸ κατὰ τοὐμπόριον. εἰ βούλει. γένος. 15 || 
10 ναύκληρος ἀποϑύει τις εὐχήν, ἀποβαλὼν 

τὸν ἱστὸν ἢ πηδάλια συντρίψας νεώς. 
ἢ qoot ἐξέρριψ᾽ ὑπέραντλος γενόμενος" 
ἀφῆκα τὸν τοιοῦτον᾽ οὐϑὲν ἡδέως 
ποιεῖ γὰρ ovrog, ἀλλ᾽ ὅσον νόμου χάριν" 20 

b 15 ὁμοῦ δὲ ταῖς σπονδαῖσι διαλογίζεται 

τοῖς συμπλέουσιν ὁπόσον ἐπιβάλλει μέρος 

τιϑείς, τά 9' αὑτοῦ σπλάγχν᾽ ἕκαστος ἐσϑίει. 
ἀλλ᾽ ἕτερος εἰσπέπλευκεν ἐκ Βυζαντίου 

τριταῖος. ἀπαϑής. εὐπορηκώς. περιχαρὴς 25 
20 εἰς δέκ᾽ ἐπὶ τῇ μνᾷ γεγονέναι καὶ δώδεκα, 

λαλῶν τὰ ναῦλα καὶ (rt) δάνει᾽ ἐρυγγάνων, 

ἀφροδίσι᾽ ὑπὸ κόλλοψι μαστροποῖς ποιῶν, 

1 δ᾽ ἐστὶν AC: corr. Mus 8 οὗ Pors: οὐὖλ 10 ἐὰν AC 
3 9' A: corr. C 17 πηδάλιον τι cvvtg. AC: corr. Grot 
γ 

1 

27 ἐμῶν τὰ Kock τὰ add. Wilam 
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ς M - e , , 5 ^ , , 

ὑπὸ τοῦτον ὑπέμυξ᾽ εὐϑὺς ἐχβεβηκότα, 

τὴν δεξιὰν ἐνέβαλον. ἐμνήσϑην Διὸς 
25 Σωτῆρος. ἐμπέπηγα τῷ διακονεῖν. 

τοιοῦτος ὁ τρόπος. μειράκιον ἐρῶν πάλιν 
15 τὰ πατρῷα βρύκει καὶ σπαϑᾷ᾽ πορεύομαι. 
] SL.oN - , ' mc ΄ 

&zo συμβολῶν cvvcyovra, vy Ζ1ζ, ἕτερα που 

ἐνέβαλεν εἰς τὸν κέραμον ἐνευρημένα 
^ , 3 3 , M , 

30 τὰ χράσπεδ᾽ ἀποϑλιβέντα καὶ κεκραγότα" 
ὀψάριον ἀγοραῖον ποιεῖν τίς βούλεται: 
"ES - N H - " 

10 ἐῶ βοᾶν: πληγὰς γὰρ ἔτι προσλαμβάνειν 

ἐλϑόντα καὶ τὴν νύχϑ᾽ ὅλην διακονεῖν. 
τὸ μισϑάριον γὰρ ἂν ἀπαιτῇς, “ἀμίδα μοι 

35 ἔνεγκε πρῶτον φησίν. “ὄξος ἡ φακῆ 

οὐκ εἶχε. πάλιν ἤτησας" “οἰμώξει μακρὰ 
τό πρῶτος μαγείρων φησίν. ἕτερα μυρία 

τοιαῦτα χαταλέξαιμ᾽ ἄν. ov δὲ νῦν σ᾽ ἄγω. 
πορνεῖόν ἐστιν, πολυτελῶς ᾿“δώνια 

40 ἄγουσ᾽ ἑταίρα us)" ἑτέρων πορνῶν" χύδην 
| σαυτὸν ἀποτάξεις τόν vs κόλπον ἀποτρέχων. 
] ^ 272 , 2i 3 -"- 3 N 

Po 40. xai παρ΄ “4ρχεδίκῳ Ó ἐν Θησαυρῷ ἄλλος σοφιστὴς 
| , , 

| μαγειρίσκος τάδε λέγει (IV 435 M) 
πρῶτον ὠμῶν κειμένων 

τῶν ἰχϑύων πάρεισιν οἵ κεκλημένοι. 
ἱδίδου κατὰ χειρός. ἱτοὔψον οἰχήσει λαβών." 

i25 τὰς λοπάδας ἐπιϑεὶς ἐπὶ τὸ πῦρ vovg ἄνθρακας 

5 ἔρραν᾽ ἐλαίῳ πάντα καὶ ποιῶ φλόγα. 
ἐν ᾧ τὸ λάχανον αἵ τε τῶν παροψίδων 

4 

1 ὑπέκυψ᾽ Preller ὑπέδυν Naber 5 πορευόμεναι ἃ 
cor C 1 ἀνασεσυρμένα Mein 8. ἀποϑλίβοντα A: corr. 
Bothe 10 ἔτι K: ἔστ A 17 ἄδωνιν A: corr. Mus 19 cov- 
τόν τε σάξεις Καὶ (ἀποσάξεις Cas) 25 τὸν ἄνϑρακα Herm 

ATHENAEUS II. 10 
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τὸν ἄνδρα δριμύτητες εὐφραίνουσί μου. 
ἑφϑὸν τὸν ἰχϑὺν ἀποδίδωμ᾽ ἔχοντα τοὺς 

f χυμοὺς ἐν αὑτῷ τήν τε τῆς ἅλμης ἀκμήν. 
10 εἰς ἣν ἂν ἐμβάψαιτο πᾶς ἐλεύϑερος. | 

ἐλᾳδίου κοτύλης τε παραναλωμένης 5 

σέσωκ᾽ ἐμοὶ τρίκλινα πεντήκοντ᾽ ἴσως. 
Φιλοστέφανος δ᾽ ἐν Ζηλίῳ καὶ ὀνόματα ἐνδόξων. . 
μαγείρων ἐν τοῖσδε καταλέγει (IV 589 M): | 

293 εἰδώς σε πάντων διαφέροντα τῇ TÉyVI 
τῇ v ὀξύτητι μετὰ Θίβρωνα. Ζ]αίδαλε, 10] 
τὸν ἐξ ᾿“ϑηνῶν, τὸν καλούμενον Πέρας, 
δοὺς μισϑὸν ὃν (uw ἤτησας ἥκω δεῦρ᾽ ἄγων. 

41. Σωτάδης δ᾽. οὐχ ὁ τῶν Ἰωνικῶν ἀσμάτων 
ποιητὴς ὁ Μαρωνίτης, ἀλλ᾽ ὁ τῆς μέσης κωμῳδίας. 
ποιεῖ καὶ αὐτὸς ἐν ᾿Εγκλειομέναις (οὕτω γὰρ ἐπιγρά- 15; 
φει τὸ δρᾶμα) τοιάδε μάγειρον λέγοντα (II 447 K)* ᾿ 

καρῖδας ἔλαβον πρῶτον ἀπεταγήνισα 
b ταύτας ἁπάσας. γαλεὸς εἴληπται μέγας" 

ὥπτησα τὰ μέσα, τὴν δὲ λοιπὴν γρυμέαν 
ἕψω ποιήσας τρῖμμα συκαμίνινον. 20. 

5 γλαύκου φέρω κεφάλαια παμμεγέϑη δύο, | 
ἐν λοπάδι μεγάλῃ ταῦτα, λιτῶς προσαγαγὼν 
χλόην, κύμινον, ἅλας, ὕδωρ, ἐλάδιον. 
λάβρακα μετὰ ταῦτ᾽ ἐπριάμην καλὸν σφόδρα" 
ἔσται. δι᾿ ἅλμης λιπαρὸς ἑφϑὸς ἐν χλόῃ. 25. 

10 ἀποδοὺς ὅσ᾽ ἐστὶν ἀπ᾽ ὀβελίσκων ὀπτανά. 
c τρίγλας καλὰς ἠγόρασα καὶ κίχλας καλάς" 

4 πᾶς ἀνὴρ ἐλ. Α: corr. Mus 6 σέσωκέμου À: corr. Schw 
10 ϑίμβρωνα AC: corr. Gaisf ósówAs A: corr. Mus 19 w 
add. Cas ἄγων es A: corr. Schw 14 μαρωνίτης Α: corr. C 
17 ἀπετηγάνισα AC: corr. Mein 20 συκάμινον A: corr. Cas 
33 ἔλαιον AC: corr. Cas — 26 ἀποβέλισον À: corr. Schw 
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ἔροιψα ταύτας ἐπὶ τὸν ἄνϑραχ᾽ ὡς ἔχει 
ἅλμῃ τε λιπαρᾷ παρατίϑημ᾽ ὀρίγανον. 

ταύταις προσέλαβον σηπίας καὶ τευϑίδας" 

15 ἀστεῖον ἑφρϑὴ τευϑὶς ὠνϑυλευμένη 

5 καὶ πτερύγι᾽ ἁπαλῶς σηπίας ὠπτημένα. 
τριμμάτιον ὠκείωσα τούτοις ἀνϑινὸν 
παντοδαπόν. ἑψητὸν δὲ μετὰ ταύτας Twv: 

ὀξυλίπαρον τούτοις ἔδωκα χυμίον. 
20 γόγγρον ἐπὶ τούτοις ἐπριάμην παχὺν σφόδρα" 

τὸ κατέπνιξ᾽ ἐν ἅλμῃ τοῦτον εὐανϑεστέρᾳ. 
κωβίδι᾽ ἄττα καὶ πετραῖα δή τινὰ 
ἰχϑύδια. τούτων ἀποχνίσας τὰ κρανία 
ἐμόλυν᾽ ἀλεύρῳ .... τοιούτῳ τινὶ 

25 πέμπω τε ταῖς καρῖσι τὴν αὐτὴν ὁδόν. 
15 ἀμίαν τε χήραν, ϑηρίον καλὸν σφόδρα. 

ϑοίοισι ταύτην ἅλις ἐλαδίῳ διεὶς 
ἐσπαργάνωσα περιπάσας ὀρίγανον 
ἐνέκρυψά 9' ὥσπερ δαλὸν εἰς πολλὴν τέφραν. 

| 30 ἀφύαν 9' ἅμ᾽ αὐτῇ παρέλαβον Φαληρικήν᾽ 
|20 εἷς κύαϑος ἐνταῦϑ᾽ ὕδατος ἐπιχυϑεὶς πολύ" 

τεμὼν δὲ λεπτὴν τῆς χλόης καὶ πλείονα, 

κἂν y δικότυλος λήκυϑος. καταστρέφω. 
τί λοιπόν; οὐδὲν ἄλλο. τοῦτ᾽ ἐσθ᾽ ἡ τέχνη. 

35 οὐκ ἐξ ἀπογραφῆς οὐδὲ δι’ ὑπομνημάτων. 
|95 42. καὶ μαγείρων μὲν ἅλις" περὶ δὲ τοῦ γόγγρου 

λεχτέον. ᾿“ρχέστρατος μὲν γὰρ ἐν τῇ Γαστρονομίᾳ 

1 ταυτὰ À: corr. Mus 2 λιπαρὰς παρ. ὀριγάνου Κα 8 ταύ- 
ταισι À: corr Schw 4 eg 9n À: corr. Dobr 5 ἁπλῶς À: 
corr, Di 6 τριμματίοιν À: corr. Mus 7 ἕψήτ᾽ ἦν δὲ Καὶ 
ταῦτ᾽ ἀστινὰ Α: corr. Dobr 16 ἄλας A εἴλησ᾽ C: corr. Pors 
19 ἀφύην Mein 21 corruptus 

(9) 
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καὶ ὁπόϑεν ἕκαστον μέρος αὐτοῦ δεῖ συνωνεῖσϑαι ÓL- 
ἡγεῖται οὕτως (ἔν. 16 R) 

γόγγρου μὲν γὰρ ἔχεις κεφαλήν. φίλος. ἐν Σικυῶνι 

πίονος. ἰσχυροῦ. μεγάλου καὶ πάντα τὰ κοῖλα 
εἶτα χρόνον πολὺν ἕψε χλόῃ περίπαστον ἐν ἅλμῃ" 5 

οϑάέξῆς ve περὶ τῶν κατ᾽ ᾿Ιταλίαν τόπων διεξιὼν πάλιν 
ὁ καλὸς οὗτος περιηγητής φησιν (fr. 11 R)' 

καὶ γόγγρος σπουδαῖος ἁλίσκεται. ὥστε τοσοῦτον 
τῶν ἄλλων πάντων ὄψων κρατεῖ οὗτος ὅσον περ 

ϑύννος ὁ πιότατος τῶν φαυλοτάτων χκορακίνων. 10 
"Aàstug ἐν “Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβαις (II 828 K)* 

γόγγρου δ᾽ ὁμοῦ σωρευτὰ πιμελῆς μέλη 

ὑπεργέμοντα. 

b ρχέδικος δ᾽ ἐν Θησαυρῷ παράγει τινὰ μάγειρον 
λέγοντα, περὶ ὧν ὠψώνηκεν αὐτός (IV 436 M) 15 

δραχμῶν τριῶν γλαυκίδκον ... eese 

γόγγρου κεφαλὴν καὶ τὰ πρῶτα τεμάχια 
δραχμῶν πάλιν πέντ᾽" ὦ ταλαιπώρου βίου. 

δραχμῆς τραχήλους" ἀλλὰ νὴ τὸν ἥλιον, 
5 κἀμοὶ τράχηλον ἕτερον εἴ ποϑεν λαβεῖν 20 

ἣν καὶ πρίασϑαι δυνατόν, ὃν ἔχω τοῦτον ἂν 
πρὶν εἰσενεγκεῖν ταῦτα δεῦρ᾽ ἀπηγξάμην᾽ 

c οὐϑεὶς δεδιακόνηκεν ἐπιπονώτερον. 
ἅμα μὲν πρίασϑαι πολλὰ καὶ πολλοῦ σφόδρα. 

10 ἅμα δ᾽ εἴ τι χρηστὸν ἀγοράσαιμ᾽, ἀπωλλύμην. 925. 
ἱκατέδοντ᾽ ἐχεῖνοι᾽. τοῦτο πρὸς ἐμαυτὸν λέγω. 
ἱδιαπυτιοῦσ᾽ οἶνον δὲ τοιοῦτον χαμαί. 
οἴμοι. 

8. 9 tradita fort. ferri possunt, sed conieci κόλπων pro 
ὄψων 12. 18 μέλη σωρευτὰ πιμελῆς. ὑπογέμοντα À: corr. Pors 
1€ yoyyoov δὲ Schw, yOyygov κεφάλαια Mein 926 τοῦτον À: 
corr. Mus 
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49. FAAEOI. Ἱχέσιος ἐν τοῖς περὶ ὕλης τῶν γα- 

λεῶν βελτίονας εἶναι καὶ ἁπαλωτέρους τοὺς ἀστερίας 

καλουμένους. ᾿ριστοτέλης δὲ (p.303 R) εἴδη αὐτῶν 
φησιν εἶναι πλείω. ἀκανϑίαν. λεῖον. ποικίλον. σκύμνον, 
ἀλωπεκίαν, δίνην. ΖΔωρέων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων 

τὸν ἀλωπεκίαν μίαν ἔχειν φησὶ λοφιὰν πρὸς τῷ οὐραίῳ, 
ἐπὶ δὲ τῆς ῥάχεως οὐδαμῶς. ὁ δ᾽ ᾿Ζριστοτέλης ἐν 
πέμπτῳ ζῴων μορίων καὶ κεντρίνην φησί τινα γαλεὸν 
εἶναι καὶ νωτιδανόν. Επαένετος δ᾽ ἐν Ὀψαρτυτικῷ 

ἐπινωτιδέα καλεῖ. χείρονα δ᾽ εἶναι τὸν κεντρίνην καὶ 

δυσώδη. γνωρίζεσθαι δ᾽ ἐκ τοῦ πρὸς τῇ πρώτῃ λοφιᾷ 
ἔχειν κέντρον τῶν ὁμοειδῶν οὐκ ἐχόντων οὔτε δὲ 
στέαρ οὔτε πιμελὴν ἔχειν τοὺς ἰχϑῦς τούτους διὰ τὸ 
χονδρώδεις εἶναι. ἰδίως δὲ ὁ ἀκανϑίας τὴν καρδίαν 
ἔχει πεντάγωνον. τίκτει δ᾽ ὃ γαλεὸς τὰ πλεῖστα τρία 

καὶ εἰσδέχεται τὰ γεννηθέντα εἰς τὸ στόμα καὶ πάλιν 
ἀφίησιν: μάλιστα δ᾽ ὃ ποικίλος καὶ (ὃ) ἀλωπεκίας. 
οἱ δὲ λοιποὶ οὐκ ἔτι διὰ τὴν τραχύτητα. 44. ᾽24ρχέ- 
στρατος δὲ ὁ τὸν αὐτὸν Σαρδαναπάλλῳ ζήσας βίον 
περὶ τοῦ ἐν Ῥόδῳ γαλεοῦ λέγων τὸν αὐτὸν εἶναι ἡγεῖ- 
ται τῷ παρὰ Ῥωμαίοις μετ᾽ αὐλῶν καὶ στεφάνων εἰς 
τὰ δεῖπνα περιφερομένῳ ἐστεφανωμένων xci τῶν 

φερόντων αὐτὸν καλούμενόν τε ἀκκιπήσιον. ἀλλ᾽ 
οὗτος μὲν μιχρὸς καὶ μαχρορυγχότερός ἐστι καὶ τῷ 
σχήματι τρίγωνος ἐκείνων μᾶλλον᾽ τούτων δ᾽ ὃ εὐτε- 
λέστατος καὶ μικρότατος οὐχ ἧττον ᾿Δττικῶν χιλίων 
πιπράσχεται. ᾿“πίων δ᾽ ὃ γραμματιχὸς ἐν τῷ περὶ 
τῆς ᾿Δπικίου τρυφῆς τὸν ἔλοπα καλούμενον τοῦτόν 
φησιν εἶναι τὸν ἀκκιπήσιον. ἀλλ᾽ ὅ γε ᾽Ζρχέστρατος 

. Ἶ. 8 ἐν τῷ περὶ ξωικῶν Rose 17 ὁ add. Mus — 20. 21 
ηγεῖταν haec turbata 
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περὶ τοῦ ᾿Ροδιακοῦ γαλεοῦ λέγων τοῖς ἑταίροις πατρι- 
κῶς πῶς συμβουλεύων φησίν (ἔν. 18 R) 

ἐν δὲ ἹΡόδῳ γαλεὸν τὸν ἀλώπεκα᾽ κἂν ἀποϑνήσκειν 
μέλλῃς. ἂν μή σοι πωλεῖν ϑέλῃ. ἅρπασον αὐτόν᾽ 
ὃν χαλέουσι Συρακόσιοι κύνα πίονα᾽ κἄτα 

ὕστερον ἤδη πάσχ᾽ ὅτι σοι πεπρωμένον ἐστίν. 
τούτων τῶν ἐπῶν μνησϑεὶς καὶ “υγκεὺς 0 Σάμιος 

ἐν τῇ πρὸς Ζιαγόραν ἐπιστολῇ φησιν καὶ δικαίως 
παρακελεύεσθαι τὸν ποιητὴν τῷ μὴ δυναμένῳ τιμὴν 
ἀριϑμῆσαι ἀδικίᾳ κτήσασϑαι τὴν ἐπιϑυμίαν. καὶ γὰρ 
τὸν Θησέα, φησί. γεγονότα καλὸν ὑπολαμβάνω τοῦ 
Τληπολέμου τὸν ἰχϑὺν τοῦτον αὐτῷ παρασχόντος 
παρεσχηκέναι. Τιμοκλῆς δ᾽ ἐν Ζακτυλίῳ φησί (I 
451 K)' 

γαλεοὺς καὶ βατίδας ὅσα τε τῶν γενῶν 

ἐν ὀξυλιπάρῳ τρίμματι σκευάξεται. 
45. ΓΛΑΥΚΟΣ. Ἐπέχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ (p. 

234 L) 

σκορπίοι τὲ ποικίλοι σαῦροί τε. γλαῦκοι πίονες. 

Νουμήνιος ἐν ᾿4λιευτικῷ (fr. 8 Birt) 
ὕκην ἢ κάλλιχϑυν, ὃτὲ χρόμιν, ἄλλοτε δ᾽ ὀρφὸν 
ἢ γλαῦκον περόωντα κατὰ μνία σιγαλόεντα. 

τὴν δὲ τοῦ γλαύκου κεφαλὴν ἐπαινῶν ὃ ᾿Ζρχέστρα- 
τός φησιν (f.15 R) 

ἀλλά μοι ὀψώνει γλαύχκου κεφαλὴν ἐν Ὀλύνϑῳ 
καὶ Μεγάροις" σεμνοῖς γὰρ ἁλίσκεται ἐκτεναγιστῆς. 

καὶ ᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν Προβατεῖ φησιν (II 99 K) 

4 ἐθέλῃ A ὅ. ὁ xG9^ ὕστερον A cf. p.986a 9. 10 τὴν 
τιμὴν ἀπαριϑμῆσαι Wilam 10 κτήσασθαι «καὶ κατεργάσα- 
coe» K col. p. 286a 18 ἀντιπαρεσχηκέναι (sic Mein) ἄν K 
δακτύλωι Α 21 συκῆν À cf. p. 8388 ὁτὲ Wilam: ἠὲ Α 
26 σεμνὸς et ἐν τενάγεσσιν Cas 
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Βοιώτιαι μὲν ἐγχέλεις. uUg Ποντικοί, 
ϑύννοι Μεγαρικοί. μαινίδες Καρύστιαι, 
φάγροι δ᾽ ᾿Ερετρικοί, Σκύριοι δὲ κάραβοι. 

ὁ δ᾽ αὐτὸς ἐν Φιλώτιδι καὶ ταῦτα λέγει (Il 109 K)' 

δ οὐκοῦν τὸ μὲν γλαυκίδιον, ὥσπερ ἄλλοτε. 
| ἕψειν ἐν ἅλμῃ ζφημί». B. τὸ δὲ λαβράκιον 

A. ὀπτᾶν ὅλον. B. τὸν γαλεόν; A. ἐν ὑποτρίμματι 
ξέσαι. Β. τὸ δ᾽ ἐγχέλειον; A. ἅλες, ὀρίγανον, 

5 ὕδωρ. B. ὁ γόγγρος; 4. ταὐτόν. B. ἡ βατίς; A. 

0 χλόη. 
Β. πρόσεστι ϑύννου τέμαχος. 4. ὀπτήσεις. Β. 

ἐρίφειον; A4. ὀπτόν. B. ϑάτερον; A. τἀναντία. 
Β. ὁ σπλήν; 4. σεσάχϑω. Β. νῆστις: 

15 46. EvgovàAog Καμπυλίωνι (II 179 K)' 

| τήν T εὐπρόσωπον λοπάδα....... 
NE τοῦδε τοῦ ϑαλαττίου 

Γλαύκου φέρουσαν εὐγενέστερον .. 
λάβρακά 9' ἑφϑὸν .... ἄλμῃ μίαν. 

20 ᾿ἀναξανδρίδης Νηρεῖ (IT 145 Κ)" 

ὁ πρῶτος εὑρὼν πολυτελὲς τμητὸν μέγα 
γλαύκου πρόσωπον τοῦ T ἀμύμονος δέμας 
ϑύννου τά τ᾽ ἄλλα βρώματ᾽ ἐξ ὑγρᾶς ἁλὸς 
Νηρεὺς κατοικεῖ τόνδε πάντα τὸν τύπον. 

25 ἄμφις ἐν “Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβαις (II 340 Κ)᾽ 

| 
| 

1 βοιωτια AC: corr. Schw 2. ϑύννοι superscr. γλαῦκοι C: 
fort. versus excidit ϑύννοι [4 EAS | γλαῦκοι Mey. 06 φημί 
add. ex p. 662b 1. 8 ἐνυποτριμματίξεσϑαι AC: corr. Cas 
8 ἐγχέλιον AC AT αὐτοῦ ,9& τοῦ ϑαλ. | Γλαύκου K 18 κάρα 
add. M 197 A 22 &»vuovog AC: corr. Ποῦ 94 πάντα 
τόνδε 



102 — Z 

- ? δ , 

f γλαῦκοι δ᾽ ὅλοι, δαχιστὰ κρανίων μέρη 

εὔσαρκα. 
N 

καὶ ἐν Φιλεταίρῳ (II 247 K)' 
^ ,ὕ ? NIS N ἔχειν χκαϑαρείως ἐγχελύδιον τι καὶ 

γλαυκινιδίου κεφάλαια καὶ λαβρακίου 5 

τεμάχια. 
᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν Κύκλωπι ὑπεραχοντίζων τὸν τέν- 
ϑην ᾿Δρχέστρατόν φησιν (Il 65 Κ᾽" 

ἔστω δ᾽ ἡμῖν κεστρεὺς τμητός. 
νάρκη πνικτή, πέρκη σχιστή. 10 

τευϑὶς σαχτή. συνόδων ὀπτός. 

γλαύκου προτομή, γόγγρου κεφαλή. 

Qt βατράχου γαστήρ, ϑύννου λαγόνες. 
βατίδος νῶτον. κέστρας ὀσφύς. 
ψύττας X(Gy0g, μαινίς. καρίς 15 "iis X095 | $5 ots. 

τρίγλη. φυκίς" 

τῶν τοιούτων μηδὲν ἀπέστω. 
n2 e [er] 41. Ναυσικράτης Ναυκλήροις (IV 575 M) 

δύο μέν φασιν ἁπαλοὶ καὶ καλοὶ 
{παῖδες ϑεοῦ» τοῦ ναυτίλοισι πολλάκις 20 

ἤδη φανέντος πελαγίοις ἐν ἀγκάλαις. 
ὃν καὶ τὰ ϑνητῶν φασιν ἀγγέλλειν πάϑη. 
B. Γλαῦκον λέγεις. Α. ἔγνωκας. 

τὸν δὲ Γλαῦκον τὸν ϑαλάττιον δαίμονα Θεόλυτος 
μὲν ὁ Μηϑυμναῖος ἐν τοῖς Βακλχικοῖς ἔπεσιν ἐρασϑέντα [99] Qt 

φησὶν ᾿ἀρεάδνης. ὅτ᾽ ἐν Ζίᾳ τῇ νήσῳ ὑπὸ Διονύσου 
ἡρπάσϑη. καὶ βιαζόμενον ὑπὸ Διονύσου ἀμπελίνῳ 

b δεσμῷ ἐνδεϑῆναι καὶ δεηϑέντα ἀφεϑῆναι εἰπόντα" 

4 καϑαρίως À: 
Pors: ὑμήττιος AC 
20 suppl. Dobr 

corr. Cob ἐνπκελέδιον A: corr. s. 9 τμητός 
15 ψῆττα, σκίνδος Kock μενίς À: corr. C 

26 ἀριάδνης C (item litt. c) 
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ἀνϑηδῶών vv τίς ἐστιν ἐπὶ πλευροῖο ϑαλάσσης 

ἀντίον Εὐβοίης σχεδὸν Εὐρίποιο ῥοάων" 
ἔνϑεν ἐγὼ γένος εἰμί" πατὴρ δέ μὲ γείνατο Κωπεύς. 

Προμαϑέδας δ᾽ ὁ Ἡρακλεώτης ἐν ἡμιάμβοις Πολύ- 
βου τοῦ EouoU καὶ Εὐβοίας τῆς Παρύμνου γενεαλογεῖ 
τὸν Γλαῦκον. Μνασέας δ᾽ ἐν τρίτῳ τῶν Εὐρωπιακῶν 
(FHG III 151) νϑηδόνος καὶ AAxvóvqo αὐτὸν γενεαλογεῖ. 
ναυτικὸν δὲ αὐτὸν καὶ κολυμβητὴν ἀγαϑὸν γενόμενον 
Πόντιον καλεῖσθαι" ἁρπάσαντα Σύμην τὴν ἸΙηλύσον καὶ 
ΖΙωτίδος ϑυγατέρα ἀποπλεῦσαι εἰς τὴν ᾿4σίαν καὶ τὴν 
ἐγγὺς τῆς Καρίας νῆσον ἔρημον κατοικίσαντα ἀπὸ τῆς 
γυναικὸς Σύμην αὐτὴν προσαγορεῦσαι. Εὐάνϑης δ᾽ 
ὁ ἐποποιὸς ἐν τῷ εἰς τὸν Γλαῦκον ὕμνῳ Ποσειδῶνος 

αὐτὸν υἱὸν εἶναι καὶ Ναΐδος νύμφης μιγῆναί τε 
᾿ἀρεάδνῃ ἐν Zlíg τῇ νήσῳ ἐρασϑέντα, ὅτε ὑπὸ Θησέως 
κατελείρϑη. ᾿Δριστοτέλης δ᾽ ἐν τῇ 4ηλίων πολιτείᾳ 
(p. 406 R) ἐν 4ήλῳ κατοικήσαντα μετὰ τῶν Νηρηίδων 
τοῖς ϑέλουσι μαντεύεσϑαι. Πόσσις δ᾽ ὁ Μάγνης ἐν 
τρίτῳ ᾿Δ“μαζονίδος τῆς ᾿4ργοῦς φησι δημιουργὸν γενέ- 
σϑαι τὸν Γλαῦκον καὶ κυβερνῶντα αὐτήν, ὅτε Ἰάσων 
μετὰ τῶν Τυρρηνῶν ἐμάχετο, μόνον ἄτρωτον γενέσϑαι 
ἐν τῇ ναυμαχίᾳ' κατὰ δὲ zhóg βούλησιν ἐν τῷ τῆς 
ϑαλάσσης βυϑῷ φανῆναι καὶ οὕτως γενέσϑαι ϑαλάτ- 

τιον δαίμονα ὑπὸ μόνου τε Ἰάσονος ϑεωρηϑῆναι. 
Νικάνωρ δὲ ὁ Κυρηναῖος ἐν Μετονομασίαις τὸν 
“Μελικέρτην φησὶ Γλαῦκον μετονομασϑῆναι. 48. ἱστορεῖ 

δὲ περὶ αὐτοῦ χαὶ ὁ Αἰτωλὸς ᾿4λέξανδρος ἐν τῷ 

1 ἐπὶ λευροῖο Mein 2 ευρειποῤοροδων ἃ: corr. Mus 
9 imAvuog À: corr. Cas (Ἰαλύσου) ex St. Byz. s. v. Σύμη 
11 κατοικήσαντα AC: corr. Di 18 τοῖς ϑεοὶς À: corr. C 
23 ἀφανισθῆναι Emperius 324 ϑεαϑῆναι C 

C 

1 e 

e 
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ἐπιγραφομένῳ ᾿4λιεῖ (p.938 M), ὡς ὅτι '"yevocuevog 
βοτάνης᾽ κατεποντώϑη. 

ἣν Ἠελίῳ φαέϑοντι 
ἐν μακάρων νήσοισι λιτὴ φύει εἴαρι γαίη" 
Ἠέλιος δ᾽ ἵπποις ϑυμήρεα δόρπον ὀπάζει 5 
ὕλην ναιετάουσαν., ἵνα δρόμον ἐχτελέσωσιν 
ἄτρυτοι, καὶ μή τιν᾽ ἕλοι μεσσηγὺς ἀνίη. 

Αἰσχρίων δ᾽ ὁ Σάμιος ἔν τινι τῶν ἰάμβων Ὑδνης 
φησὶ τῆς Σκχύλλου τοῦ Σκιωναίου χκατακολυμβητοῦ 
ϑυγατρὸς τὸν ϑαλάσσιον Γλαῦκον ἐρασϑῆναι. ἰδίως 10 

f δὲ καὶ περὶ τῆς βοτάνης λέγει, ἣν φαγὼν ἀϑάνατος 
ἐγένετο (II 517 B5) 

καὶ ϑεῶν ἄγρωστιν εὗρες. ἣν Κρόνος κατέσπειρε. 
Νέκανδρος δ᾽ ἐν τρίτῳ Εὐρωπίας (tr. 95 Sch) Νηρέως | 
ἐρώμενον τὸν Γλαῦκον ἵστορεῖ γενέσϑαι. ὁ δ᾽ αὐτὸς 15  — 
Νέκανδρος ἐν πρώτῳ Αἰτωλικῶν (fr. 2) τὴν μαντικήν 
φησιν ᾿ἀπόλλωνα ὑπὸ Γλαύκου διδαχϑῆναι" ϑηρῶντα | 

2970& περὶ τὴν Ὀρείην (ὄρος δὲ τοῦϑ᾽ ὑπάρχειν ὑψηλὸν 
ἐν Αἰτωλίᾳ) λαγὼν ϑηρᾶσαι. ὃν λιποϑυμοῦντα ὑπὸ 
τῆς διώξεως ἀπαγαγεῖν ὑπὸ κρήνῃ τινὶ καὶ τῇ παρα- 30 
κειμένῃ πόᾳ ἤδη ὑποψυχόμενον ἀπομάσσειν. ἀναξω- 
πυρήσαντος δὲ τοῦ λαγὼ τῇ βοτάνῃ ἐπιγνόντα τῆς 
βοτάνης τὴν δύναμιν ἀπογεύσασϑαι καὶ ἔνϑεον γενό- 
μενον ἐπιγενομένου χειμῶνος κατὰ Ζιὸς βούλησιν εἰς 
τὴν ϑάλασσαν αὑτὸν ἐχρῖψαι. Ἡδύλος δ᾽ ὁ Σάμιος 25 
ἢ ̓ Δϑηναῖος Μελικέρτου φησὶν ἐρασϑέντα τὸν Γλαῦκον 
ἑαυτὸν ῥῖψαι εἰς τὴν ϑάλατταν. Ἡδύλη δ᾽ ἡ τοῦ 

b ποιητοῦ τούτου μήτηρ. Μοσχίνης δὲ ϑυγάτηρ τῆς 

3 ἣν Mus: εὖ ΚΑ 6 ὕλῃ Mus, sed latet regionis nomen 
7 dv εἴη A: corr. Mus 13 καὶ ϑεῶν ({βρῶσινν | ἄγρ. Haupt 
20 ἐπὶ κρήνῃ Pierson, verba turbata 21 ἀποψυχόμενον Pierson 
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᾿ἀττικῆς ἰάμβων ποιητρίας, ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Σκύλλῃ 

ἱστορεῖ τὸν Γλαῦκον ἐρασϑέντα Σκύλλης ἐλϑεῖν αὐτῆς 

εἰς τὸ ἄντρον “ἢ κόγχου δωρήματα᾽ φέροντα 
᾿Ερυϑραίης ἀπὸ πέτρης; 

5 dj τοὺς ἀλκυόνων παῖδας ἔτ᾽ ἀπτερύγους. 
τῇ νύμφῃ δύσπιστος ἀϑύρματα. δάκρυ δ᾽ ἐκείνου 

καὶ Σειρὴν γείτων παρϑένος οἰκτίσατο" 
ἀκτὴν γὰρ κείνην ἀπενήχετο καὶ τὰ σύνεγγυς 

“Δἴτνης. 

| 10 49. ΓΝΑΦΕΥΣ. Ζωρίων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων τὸ 

| ἐκ τῆς ἑἕψήσεως τοῦ γναφέως ὑγρόν φησι πάντα σπῖλον 
καϑαίρειν. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῖ, καὶ ᾿Επαίνετος ἐν 
Ὀψαρτυτικῷ. 

50. ΕΓΧΕΛΥΣ. τῶν ϑαλασσίων ἐγχέλεων μνημο- 

| 15 νεύει Ἐπέχαρμος ἐν Μούσαις (fr. 5L Δωρίων δ᾽ 

ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων μνημονεύων καὶ τῶν ἀπὸ τῆς 
Κωπαΐδος τὰς Κωπαΐδας ἐπαινεῖ: γένονται δ᾽ αὗται 

ὑπερμεγέϑεις. φησὶ γοῦν ᾿Δ4γαϑαρχίδης ἐν ἕκχτῃ 

Εὐρωπιακῶν (FHG III 192) τὰς ὑπερφυεῖς τῶν Κωπαΐϊΐ- 
20 δὼν ἐγχέλεων ἱερείων τρόπον στεφανοῦντας καὶ κα- 

τευχομένους οὐλάς τ᾽ ἐπιβάλλοντας ϑύειν τοῖς ϑεοῖς 

τοὺς Βοιωτούς" καὶ πρὸς τὸν ξένον τὸν διαποροῦντα 

τὸ τοῦ ἔϑους παράδοξον καὶ πυνϑανόμενον ἕν μόνον 
εἰδέναι φῆσαι τὸν Βοιωτὸν φάσκειν vs ὅτι δεῖ τηρεῖν 

25 τὰ προγονικὰ νόμιμα καὶ ὅτι μὴ καϑήκει τοῖς ἄλλοις 
ὑπὲρ αὐτῶν ἀπολογίξεσϑαι. οὐ χρὴ ϑαυμάξειν εἰ 

8 δώρημα φέροντ᾽ A: corr. Mein, δωμήματα K κόγχους 
Wilam 7 ὠκτίσατο C 8 παρενήχετο lac, ἄνενήχετο Καὶ 
14 in mg. ΤΩΝ €IC À TEAOC TOY ΓΙ APXH ΤΟΥ ÀI 948 ἔϑους 
Elmsl: γένους A 24 φάσκοντα ὅτι K φάσκειν vs om. C 
26 οὐ χρὴ δὲ C 
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e ἱερείων τρόπον ἐγχέλεις ϑύονται, ὁπότε καὶ ᾿άντί- 

yovog ὃ Καρύστιος ἐν τῷ περὶ λέξεως (p.114 Wil) τοὺς 

Αἰολέας λέγει ϑυσίαν ἐπιτελοῦντας τῷ Ποσειδῶνι ὑπὸ 

τὴν τῶν ϑύννων ὥραν. ὅταν εὐαγρήσωσι. ϑύειν τῷ 
ϑεῷ τὸν πρῶτον ἁλόντα ϑύννον. καὶ τὴν ϑυσίαν 5 
ταύτην καλεῖσθαι ϑυνναῖον. Dl. καὶ τάριχοι δὲ 

παρὰ Φασηλίταις ἀποϑύονται. Ἡρόπυϑος γοῦν ἐν 
Ὥροις Κολοφωνίων (FHG IV 428) περὶ τῆς κτίσεως 
ἱστορῶν τῆς Φασήλιδός φησιν ὅτι Μάκιος ὁ τὴν 

ἀποικίαν στείλας μισϑὸν ἔδωκε τοῦ τόπου Κυλάβρᾳ 10 
ποιμένι νέμοντι πρόβατα ταρίχους. ἐχείνου τοῦτο | 

f αἰτήσαντος. προϑέντος γὰρ αὐτῷ τοῦ Μακίου Aa- 
βεῖν τοῦ χωρίου ἢ ἄλφιτα ἢ ταρίχους εἵλετο ὁ 
Κυλάβρας τοὺς ταρίχους" καὶ διὰ τοῦτο οἱ Φασηλῖται 

ἀνὰ πᾶν ἔτος τῷ Κυλάβρᾳ ἔτι καὶ νῦν τάριχον 1ὅ 
ϑύουσι. Φιλοστέφανος δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῶν 
ἐν τῇ ᾿Δσίᾳ πόλεων οὕτως γράφει (Ἢ αὶ ΠῚ 28)" “άκιον 
τὸν "doysiov τῶν σὺν Μόψῳ ἀφικομένων. ὅν τινες 

29guév ΖΔίνδιον εἶναι λέγουσιν. ἀδελφὸν δὲ ᾿Φντιφήμου 
τοῦ Γέλαν οἰκίσαντος. εἰς τὴν Φασήλιδα ὑπὸ Μόψου 20 

μετ᾿ ἀνδρῶν πεμφϑέντα χατά τινα λόγον Μαντοῦς 

τῆς Μόψου μητρός, ὅτε αἷ πρύμναι τῶν ἰδίων νηῶν 
συνέβαλον καὶ συνεθραύσϑησαν κατὰ Χελιδονίας τῶν 

μετὰ τοῦ “ακίου διὰ τὸ ὑστερεῖν αὐτῶν νυκτὸς προσ- 
βαλόντων" ἀγοράσαι δ᾽ αὐτὸν τὴν γῆν λέγεται. οὗ 25 
ἡ πόλις νῦν ἐστι, καϑὰ ἡ Μαντὼ προεῖπε, παρὰ 
Κυλάβρα τινὸς δόντα τάριχον᾽ τοῦτον γὰρ ἑλέσθαι 

8 Αἰολέας Wilam: ἁλιέας AC — 6 ϑυνναῖα Mein 8Β ὅροις 
A: eorr. Schw 13 ἄλφιτα ἢ αλιτὰ Α: corr. Toup 14 
κύλαβρος 21 κατά τινὰ λόγια K, sed narratio valde tur- 
bata restitui nequit, cf. O. Mueller Dor. 1114 27 καλύβρα A 
καλάβρα C 
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λαβεῖν αὐτὸν ἀφ᾽ ὧν ἦγον. ὅϑεν κατ᾽ ἐνιαυτὸν τοὺς 
Φασηλίτας τῷ Κυλάβρᾳ ϑύειν τάριχον τιμῶντας ὡς 
ἥρωα. Ὁ2. περὶ δὲ τῶν ἐγχέλεων Ἱκέσιός φησιν ἐν τοῖς 
περὶ ὕλης, ὡς αἵ ἐγχέλεις εὐχυλότεραι πάντων εἰσὶν 
ἰχϑύων καὶ ὅτι εὐστομαχίᾳ διαφέρουσι τῶν πλείστων" 
πλήσμιαι γάρ εἰσι καὶ πολύτροφοι. ἐν δὲ τοῖς ταρί- 

χεσι τὰς Μακεδονικὰς ἐγχέλεις κατατάττει. ᾽άριστο- 

τέλης δὲ χαίρειν φησὶ (p.305 Β) τὰς ἐγχέλεις καϑα- 

ρωτάτῳ ὕδατι. ὅϑεν τοὺς ἐγχελυοτρόφους καϑαρὸν 
αὐταῖς ἐπιχεῖν" πνίγεσϑαι γὰρ ἐν τῷ ϑολερῷ. διὸ καὶ 
oí ϑηρεύοντες ϑολοῦσι τὸ ὕδωρ. ἵνα ἀποπνίγωνται. 
λεπτὰ γὰρ ἔχουσαι τὰ βράγχια αὐτίκα ὑπὸ τοῦ ϑολοῦ 
τοὺς πόρους ἐπιπωματίζονται. ὅϑεν κἀν τοῖς χειμῶσιν 
ὑπὸ τῶν πνευμάτων ταραττομένου τοῦ ὕδατος ἀποπνί- 
γονται. ὀχεύονται δὲ συμπλεκόμεναι x&v! ἀφιᾶσι 
γλοιῶδες ἐξ αὑτῶν, ὃ γενόμενον ἐν τῇ ἰλύν ξωογο- 
νεῖται. λέγουσι δὲ οἱ ἐγχελυοτρόφοι καὶ ὡς νυχτὸς 

μὲν νέμονται. ἡμέρας δ᾽ ἐν τῇ ἰλύν ἀκινητίζουσι ζῶσί 
τὲ τὸ ἐπὶ πολὺ ἐπὶ ὀκτὼ ἔτη. ἐν ἄλλοις δὲ πάλιν 
ὁ ᾿“ριστοτέλης ἱστορεῖ (h. an. 6,16 p. 570 a 8.15--17.30) 
γίνεσϑαι αὐτὰς οὔτε ὠοτοχούσας οὔτε ζωοτοκούσας 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξ ὀχείας, ἀλλ᾽ ἐν τῷ βορβόρῳ καὶ τῇ ἰλύι 
σήψεως γινομένης" καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν καλουμένων 

τῆς γῆς ἐντέρων λέγεται. διὸ καὶ Ὅμηρον τῆς τῶν 
ἰχϑύων φύσεως χωρίζοντα τάδε εἰπεῖν (Φ 808). 

τείροντ᾽ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχϑύες οἱ κατὰ δίνας. 

58. ᾿Επικούρειος δέ τις εἰκαδιστὴς τῶν συνδειπνούν- 

τῶν ἡμῖν ἐγχέλυος παρατεϑείσης πάρεστιν, ἔφη. ἡ 

16 γλινῶδες AC: corr. C superser. 24 ἐντέρων om. Α: 
add. C 917 ἐπικούριος Α: corr. C 
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τῶν δείπνων Βλένη: ἐγὼ οὖν Πάρις ἔσομαι. καὶ 
χεῖρας μήπω τινὸς ἐχτετακότος ἐπ᾽ αὐτὴν ἐπιβαλὼν 
ἐψίλωσε τὸ πλευρὸν ἀνάγων εἰς ἄκανθαν. ὃ δ᾽ αὐτὸς 

6 οὗτος πλακοῦντός ποτε ϑερμοῦ παρατεϑέντος καὶ πάν- 

τῶν ἀπεχομένων ἐπιφωνήσας (D 811)" 5 
τοῦ δ᾽ ἐγὼ ἀντίος εἶμι. καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε. 

προπετῶς ἐπιβαλὼν καὶ καταπιὼν φλεγόμενος ἐξεφέ- 
gero. καὶ ὁ Κύνουλκος ἔφη ᾿ἀποφέρεται ἐκ τῆς 
βοογχοπαρατάξεως 0 λάρος. καὶ περὶ τῆς ἐγχέλυος 
δ᾽ ᾿Ζρχέστρατος οὕτως ἱστορεῖ (fr. 18 R)' 

ἔγχελυν αἰνῶ μὲν πᾶσαν. πολὺ δ᾽ ἐστὶ κρατίστη 
ἱΡηγίου ἀντιπέρας πορϑμοῦ ληφϑεῖσα ϑαλάσσης" 

f ἔνϑα σὺ τῶν ἄλλων πάντων. Μεσσήνιε. ϑνητῶν 

βοῶμα τιϑεὶς τοιόνδε διὰ στόματος πλεονεκτεῖς. 

οὐ μὴν ἀλλὰ κλέος γ᾽ ἀρετῆς μέγα κάρτα φέρουσι 
Κωπαῖαι καὶ Στρυμόνιαι᾽ μεγάλαι τε γάρ εἶσι 

καὶ τὸ πάχος ϑαυμασταί. ὁμῶς δ᾽ οἶμαι βασιλεύει 
399 πάντων τῶν περὶ δαῖτα καὶ ἡδονῇ ἡγεμονεύει 

ἔγχελυς. ἣ φύσει ἐστὶν ἀπύρηνος μόνος (y9Ug ... 
D4. Ὁμήρου δὲ εἰπόντος ᾿τείροντ᾽ ἐγχέλυές τε καὶ 
ἰχϑύες᾽ ἀκολούϑως ἐποίησε καὶ ᾿“ρχέλοχος (fr. 101 B5) 

πολλὰς δὲ τυφλὰς ἐγχέλυας ἐδέξω. 

οἵ δ᾽ ᾿Δττικοί, καϑὼς Τρύφων φησί (fx. 21V), τὰς 
ἑνικὰς χρήσεις ἐπιστάμενοι διὰ τοῦ U τὰς πληϑυντικὰς 

ς ovx ἔτι ἀκολούϑως ἐπιφέρουσιν. ὁ γοῦν ᾽Ζριστο- 

σι 

φάνης ἐν μὲν ᾿Ζχαρνεῦσι (889) 
σκέψασϑε (φησί) παῖδες τὴν κρατίστην ἔγχελυν. 

καὶ ἐν Μημνίαις (1 481 K) 

2 χεῖρας Cas: πέρας AC 3 ἀγαγὼν AC: corr. Schw 
12 ἀντιπέραν ὁ ποορϑμῷ Mein 17 ὅμως AC: corr. Coraes, 
ὅλως Schw 19 ἀπήρινος Coraes 
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ἔγχελυν Βοιωτίαν. 

τὴν δ᾽ εὐθεῖαν ἐν “]αιταλεῦσι (1 441 K)* 
καὶ λεῖος ὥσπερ ἔγχελυς. 

καὶ Κρατῖνος ἐν Πλούτοις (163 K) 

5 Ovvvog, ὀρφώς. yA«Uxog, ἔγχελυς. κύων. 

τὰς μέντοι πληϑυντικὰς ovx ἔϑ᾽ ὁμοίως τῷ ποιητῇ. 
᾿ριστοφάνης ᾿Ιππεῦσιν (864) 

ὅπερ γὰρ οἱ τὰς ἐγχέλεις ϑηρώμενοι πέπονθας. 
καὶ δευτέραις Νεφέλαις (559) 

10 τὰς εἰκοῦς τῶν ἐγχέλεων τὰς ἐμὰς μιμούμενοι. 

ἐν Σφηξὶ δὲ ἡ δοτιυκή (010) 
οὐ χαίρω δὲ βατίσιν. οὐδ᾽ ἐγχέλεσιν. 

Στράττις δ᾽ ἐν Ποταμίοις ἔφη (1722 K)* 
ἐγχέλεων ἀνεψιός. 

15 Σημωνέδης δ᾽ ἐν ἰάμβοις (II 453 B5) 
ὥσπερ ἔγχελυς κατὰ γλοιοῦ. 

καὶ τὴν αἰτιατικήν" 
ἐρῴδιος γὰρ ἔγχελυν Μαιανδρίην 

τρίορχον εὑρὼν ἐσϑίοντ᾽ ἀφείλετο. 
30 ᾿“ριστοτέλης δ᾽ ἐν τοῖς περὶ ζῴων διὰ τοῦ τ ἔγχελις 

εἴρηκεν. ὅταν δ᾽ ᾿“ριστοφάνης ἐν ἹΙππεῦσι λέγῃ (864) 
ὅπερ γὰρ οἱ τὰς ἐγχέλεις ϑηρώμενοι πέπονθας" 
ὅταν γὰρ ἡ λίμνη καταστῇ. λαμβάνουσιν οὐδέν᾽ 
ἐὰν δ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω τὸν βόρβορον κυκῶσιν. 

286 αἱροῦσι καὶ σὺ λαμβάνεις, ἣν τὴν πόλιν ταράττῃς. 

σαφῶς δηλοῖ ὅτι ἡ ἔγχελυς ἐκ τῆς ἰλύος λαμβάνεται. 
ἔνϑεν καὶ τοὔνομα εἰς vg ἐπερατώϑη. καὶ ὃ ποιητὴς 
οὖν ϑέλων δηλῶσαι τὸ εἰς βάϑος τοῦ ποταμοῦ και- 

ὄμενον οὕτως ἔφη" 

.8 ὥσπερ γὰρ ἃ 18 ποταμοῖς 23 οὐδὲ £v AC 
24 ἂν Α 27 ἔνϑεν A: ὅϑεν C 



᾿ναξανδρίδης δ᾽ ἐν Πόλεσι πρὸς τοὺς Αἰγυπτίους 

100 7 

3 , ᾿ κ᾿ De / ᾽ , el N ἰδικώτερον δὲ καὶ κατ᾽ ἐξαίρετον éyyéAveg, ἵνα καὶ 
τὸ βάϑος τοῦ κεκαυμένου ὕδατος δηλώσῃ. DD. Avti- 

e φάνης δ᾽ ἐν “ύκωνι κωμῳδῶν τοὺς Αἰγυπτίους φησίν 

, 1 2 “λ , ^ H D 

τείροντ᾽ EÉyytAvég τε καὶ ἰχϑυες. 

{ΠῚ 11 Κὺ: 

τά T. ἄλλα δεινούς φασι τοὺς Δἰγυπτίους 

εἶναι τὸ νομίσαι τ᾽ ἰσόϑεον τὴν ἔγχελυν᾽" 
πολὺ τῶν ϑεῶν γάρ ἐστι τιμιωτέρα. 

τῶν μὲν γὰρ εὐξαμένοισιν ἔσϑ᾽ ἡμῖν τυχεῖν. 

τούτων δὲ δραχμὰς τοὐλάχιστον δώδεκα 
ἢ πλέον ἀναλώσασιν ὀσφρέσϑαι μόνον" 

δ, E 3 er - ^ , οὕτως ἔσϑ᾽ ἅγιον παντελῶς τὸ ϑηρίον. 

f ἀποτεινόμενος τὸν λόγον φησίν (IL 160 K) 

σι 

10 

κὶ , ^ ^ ovx ἂν δυναίμην συμμαχεῖν ὑμῖν ἐγώ" 
pd 3 δ , Χ e bd 3 " 3 δ , 

οὔϑ᾽ οἵ τρόποι γὰρ ouovoovc ov9 οἱ νόμοι 

ἡμῶν. ἀπ᾿ ἀλλήλων δὲ διέχουσιν πολύ. 
- τ SS M ΄ e irs 

βοῦν προσκυνεῖς. ἐγὼ δὲ ϑύω τοῖς ϑεοῖς 

τὴν ἔγχελυν μέγιστον ἡγεῖ δαίμονα. 
ς " b »-» Pd , M , 

ἡμεῖς δὲ τῶν ὄψων μέγιστον παρὰ πολύ" 
2 , , er 5 3 M , 9 es 

ovx ἐσϑίεις veL , ἐγὼ δέ y ἡδομαι 
(A , D , σέ , δ᾽ 3 , 

μάλιστα TOUTOLG" κύνα σέβεις, τύπτω ἐγώ. 
M , e 253. "^ , 

tOUVOv κατεσϑίουσαν ηνίκ ἂν Aco. 
M ni , 3 ΄ Χ e , , 

τοὺς ἱερέας ἔνϑαδὲ μὲν ὁλοχλήρους νόμος 

εἶναι. παρ᾽ ὑμῖν δ᾽. ὡς ἔοικ᾽, ἀπηργμένους. 

τὸν αἰέλουρον κακὸν ἔχοντ᾽ ἐὰν ἴδῃς 
, 2 ^ 3 e 3 2 , , 

κλαίεις. ἐγὼ δ᾽ ἡδιστ΄ ἁποχτείνας δέρω. 
^ € ? 

δύναται παρ᾽ ὑμῖν μυγαλῆ, παρ᾽ ἐμοὶ δέ y οὔ. 
Τιμοκλῆς δ᾽ ἐν Αἰγυπτίοις (II 401 K) 

AC: 

10 τούτων δραχμὰς δὲ K ἕνδεκα (wx) C 11 ὀσῳφρᾶσϑαι 
corr. Elmsl 19 οὕτως ἅγιόν ys Koppiers 19 ἡγῇ € 

10 

20 
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πῶς ἂν uiv οὖν σώσειεν ἴβις ἢ κύων: 
ὕπου γὰρ εἰς τοὺς ὁμολογουμένους ϑεοὺς b 
ἀσεβοῦντες ov διδόασιν εὐθέως δίκην. 
τίν᾽ αἰελούρου βωμὸς ἐπιτρίψειεν ἄν; 

ὅ0. ὅτε δ᾽ ἤσϑιον τὰς ἐγχέλεις καὶ μετὰ τεύτλων 
ἐντυλίξαντες πολὺ μέν ἐστι καὶ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις 

κωμικοῖς, καὶ Εὔβουλος δέ φησιν ἐν Ἠχοῖ (1 176 Ky 
νύμφα ἀπειρόγαμος τεύτλῳ περὶ σῶμα καλυπτὰ 

λευκόχρως παρέσται, 
ἔγχελυς, ὦ μέγα μοι μέγα σοι φῶς... ἐναργές. 

καὶ ἐν Ἴωνι (Il 111 Κ)᾽ 
μετὰ ταῦτα ϑύννων μεγαλόπλουτ᾽ ἐπεισέπλει c 
ὑπογάστρι᾽ ὀπτῶν αἵ v ἐχιδνοσώματοι 
Βοιώτιαι παρῆσαν ἐγχέλεις ϑεαὶ 

τεῦτλ᾽ ἀμπεχόμεναι. 
καὶ ἐν Μηδείᾳ (Ml 186 Κ)᾽ 

παρϑένου Βοιωτίας 

Κωπᾶδος" ὀνομάζειν γὰρ αἰδοῦμαι ϑεάν. 
ὅτι δὲ καὶ αἱ Στρυμόνιαι ἐγχέλεις δι’ ὀνόματος ἦσάν 
φησιν ἐν Θαμύρᾳ ᾿ἀντιφάνης (II 52 K) 

καὶ σοῦ γ᾽ ἐπώνυμός τις ἐν φήμαις βροτῶν 
Θρῇκας κατάρδων ποταμὸς ὠνομασμένος 
Στρυμών. μεγίστας ἐγχέλεις κεχτημένος. εἰ 

καὶ περὶ τὸν Εὐλέα δὲ ποταμὸν (οὗ μνημονεύει "Avct- 
ὠᾶχος ἐν ταῖς ἐπιγραφομέναις Ζ᾿έλτοις οὕτως (ἔν. 86 K) 

ἐλθὼν Εὐλῆος πηγὰς ἔπι δινήεντος) 

1 uiv om. C, ἄν τιν᾽ οὖν Kock, us νῦν Mein 2 τοὺς 
Philod. z. εὐσεβ. 20: ϑεοὺς AC 10 φάος ὅσσον ἐναργές Καὶ 
19 χαὶ μετὰ A: cf. p. 802) ἃ ἐπὶ σὲ πλεῖ AC: cf. p. 802 18 αἵ 
τε λιινοσώματοι AC: corr. Καὶ 22 ϑρήικης AC: corr. Madv 
24 εὐχλέα À: corr. Schw 26 εὐλείας À: corr. Mein, Εὐλεῖος Bgk 

ATHENAEUS Il. 1 
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“Ι]ημήτριος [δ᾽] ó Σκήψιος ἐν ἑκκαιδεκάτῃ τοῦ Τρωικοῦ 
διακόσμου (fr. 11 Gaede) ἐγχέλεις φησὶ διαφόρους γένεσϑαι. 

DT. EAOY. προείρηται μέν τινα περὶ αὐτοῦ (p. 282d)* 
ἀλλὰ καὶ ᾿ἀρχέστρατός φησι τάδε περὶ αὐτοῦ (ἐν. 19 R)' 

8 τὸν δ᾽ ἔλοπ᾽ ἔσϑε μάλιστα Συρακούσαις ἐνὶ κλειναῖς. 5 
τὸν γε χρατιστεύονϑ'᾽. οὗτος γὰρ αὖ ἐστιν ἐκεῖθεν 
τὴν ἀρχὴν γεγονώς" ὥσϑ᾽ ἡνίκ᾽ ἂν ἢ περὶ νήσους 
ἢ περὶ τὴν ἄλλην που ἁλῷ γῆν ἢ περὶ Κρήτην, 
λεπτὸς καὶ στερεὸς καὶ κυματοπλὴξ ἀφικνεῖται. | 

58. EPYOPINOX. ᾿“ριστοτέλης £v τῷ περὶ ζῴων 10| 
(p.306 R) xal Σπεύσιππος παραπλήσια φησιν εἶναι 
φάγρον. égvtügivov, ἥπατον. τὰ παραπλήσια εἴρηκε καὶ 

f dogíov ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων. Κυρηναῖοι δὲ ὕκην 
τὸν ἐρυϑροῖνον χαλοῦσιν, ὡς Κλείταρχός φησιν ἐν 

Γλώσσαιο. 15 

509. ΕΓΚΡΑΣΙΧΟΛΟΙ. x«l τούτων μέμνηται ᾿᾽4ρι- 
στοτέλης ὡς μικρῶν ἰχϑυδίων ἐν τῷ περὶ ζωικῶν. 

“ωρίων δὲ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων τῶν ἐγκρασιχόλων 
ἐν τοῖς ἑψητοῖς μέμνηται εἰπὼν οὕτως" “ἑψητοὺς εἶναι 
μὲν δεῖ ἐγκρασιχόλους ἢ ἴωπας ἢ ἀϑερίνας ἢ κωβιοὺς ἢ 30 
τριγλίδας μικρὰς σηπίδιά τε καὶ τευϑίδια καὶ καρκίνια. 

301 60. EYHTOz. ἐπὶ τῶν λεπτῶν ἰχϑυδίων. ᾿4ρι- 
στοφάνης ἐν Avayvoo (1405 K) 

ovy ἑψητῶν λοπάς ἐστιν. 
[Ἄρχιππος ἸΙχϑύσι (1 685 K) 

καὶ τὴν μὲν ἀφύην καταπέπωκεν ἐντυχὼν 
* — ἕψητός. 

r2 Qu 

1 δ᾽ del. Schw ὅ ἐνικλίναις A: corr. C 7 γεγονωςϑ'᾽ 
nv κανὴ περὶ À: corr. Ribb 13 δὲ δύκην AC: corr. Cas 
22 totum hoc caput de suo addidit Athenaeus 20. 27 ἕψητὸς 
ἐντυχών AC: corr. Mein 
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Εὔπολις AiE(v (1259 K)' 

ὦ Χάριτες, αἷσι μέλουσιν ἑψητοί. 
Εὔβουλος ἐν Προσουσίᾳ ἢ Κύκνῳ (II 196 K): 

ἀγαπῶν τε κἂν ἑψητὸν ἐν τεύτλοις ἕνα 

5 διὰ δωδεκάτης ἑψόμενον ἡμέρας ἴδῃ. 
"Ἄλεξις ἐν ᾿Ζπεγλαυκωμένῳ (II 803 K) 

καὶ γὰρ ἕψητοί τινες 
παρῆσαν ἡμῖν δαιδαλεῖοί πως. 

τὰ γὰρ καλὰ πάντα Ζαιδάλου καλοῦσιν ἔργα. καὶ Ὁ 

10 πάλιν" 
τῶν οὖν κορακίνων πεῖραν οὐχὶ λαμβάνεις 

οὐδὲ τριχίδων οὐδ᾽ οἷον ἑψητῶν τινῶν: 
πληϑυντικῶς δὲ λέγουσιν ἑψητοὺς κατὰ τὸ πλεῖστον. 
᾿ἀριστοφάνης “Ιράμασιν ἢ Νιόβῳ ( 464 K)* 

15 οὐδὲν μὰ 47 ἐρῶ λοπάδος ἑψητῶν. 
| Μένανδρος Περινϑίᾳ (IV 188 M) 

| τὸ παιδίον .. εἰσῆλϑεν ἑψητοὺς φέρον. 

ἑνικῶς δὲ Νικόστρατος ἐν Ἡσιόδῳ (II 223 K)* 

βεμβοάδ᾽. ἀφύην. ἑἕψητόν. 
20 Ποσείδιππος AnxoxAsvouévg (IV 515 M): 

ἑψητὸν ἀγοράζειν τινά. 
ἐν δὲ τῇ ἐμῇ Ναυκράτει ἑψητοὺς καλοῦσιν ἰχϑύδια c 
ὑπολειπόμενα ἐν ταῖς διώρυξιν, ὅταν ὁ Νεῖλος vzo- 

παύηται τῆς πληρώσεως. 

25 61. HTTATOZ ἢ AEBIAX. Ζηοκχκλῆς τοῦτόν φησι 
τῶν πετραίων εἶναι" Σπεύσιππος δ᾽ ὅμοιον φάγρῳ 
τὸν ἥπατον. ἐστὶ δὲ μονήρης, ὥς φησιν ᾽4ριστο- 
τέλης (p.306 R), σαρκοφάγος τε καὶ καρχαρόδους. τὴν 
χροιὰν μὲν μέλας, ὀφθαλμοὺς δὲ μείξονας ἢ καϑ' 

8 δαιδαλαῖοί ἃ δαιδάλεοι C: corr. Wilam 19 βαμβράδ᾽ 
À: corr. Mus 

115 
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αὑτὸν ἔχων. καρδίαν τρίγωνον λευκήν. “ρχέστρατος 

δ᾽ ὁ τῶν δείπνων λοχαγός φησιν (fr. 80 R) 
ἃ καὶ λεβίαν λαβέ, MoOGys, τὸν ἥπατον ἐν περικλύστῳ 

Aug καὶ Tuvo. 

62. HAAKATHNEz. ἤἤνησίμαχος ᾿Ἱπποτρόφῳ 5 
(II 438 K)* 

Gxouoos, 

ϑύννος. κωβιός. ἠλακατῆνες. 

εἰσὶ δὲ κητώδεις. ἐπιτήδειοι εἰς ταριχείαν. Μέναν- 

δρος Κόλακχί φησι (IV 154 M)* 
κωβιός. ἠλακατῆνες. 

κυνὸς οὐραῖον. 

Μνασέας δὲ ὃ Πατρεύς φησι (FHG III 156) "Ty8voc 
δὲ γίνεται καὶ Ησυχίας τῆς ἀδελφῆς Γαλήνη καὶ Μύ- 
ραινὰα καὶ ᾿Ἠλακατῆνες. 

€ - ? 

e 63. ΘΎΝΝΟΣ. τοῦτόν φησιν ᾿“ριστοτέλης (h. an. 
5698 ἃ Ὁ) εἰσπλεῖν εἰς τὸν Πόντον ἐχόμενον τῆς γῆς ἐν 

^ Y od 3 ^ , — Ἁ 3 , 9 

τῷ δεξιῷ ὀφϑαλμῷ βλέπειν. τῷ γὰρ εὐωνύμῳ ἀμβλυω- 
^ I 3 e M A] , M , -7 

πεῖν. ἔχει δ᾽ ὑπὸ τὰ πτερύγια τὸν λεγόμενον οἶστρον. 
, M 2 , M M ' ' P4 , 

χαίρει δὲ ἀλέα διὸ καὶ πρὸς τὴν ἄμμον πρόδεισι. 

γίνεται δὲ ἐδώδιμος ὅταν τοῦ οἴστρου παύσηται. 
μίσγεται δὲ μετὰ τὴν φωλείαν. ὥς φησι Θεόφραστος. 

er κ᾽ E ' , 
καὶ ἕως μὲν ἂν ἔχῃ μικρὰ τὰ κυήματα, δυσάλωτος. 

f ὅταν δὲ μείζω γένηται, διὰ τὸν οἶστρον ἁλίσκεται. 
, ^ c , , , MN 2 , 

φωλεύει δὲ ὁ ϑύννος καίτοι πολυαίματος Qv. 40ρχέ- : 

ὄτρατος δέ φησιν (tr. 21 Ἐ)" 

1 τρίγωνον, ἧπαρ λευκόν Rondelet 8 λαβεῖν οσχετον Α: 
eorr. Valck 10 Κόλακι Clericus: κόλωσι ἃ 12 καὶ κυνὸς 
AC: corr. ex Mnesimacho p. 408 Ὁ v. 86 15 Ἠλακατήν Adam 
16 ϑύννος add. C 17 ἐκπλεῖν AC: corr. ed. Bas male haec 
truncata, cf. Aristot 22 φωλίαν A: corr. C 
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3 Α M M Li , ^ 3 , , E d 

ἀμφὶ δὲ τὴν ἱεράν τε καὶ εὐρύχορον Σάμον ὄψῃ 
ϑύννον ἁλισκόμενον σπουδῇ μέγαν, ὃν καλέουσιν 
» LA ᾽ 3 € , Χ » ' 
0gxvv, ἄλλοτε Ó αὖ κῆτος. τούτου δὲ ϑεοῖς χρὴ 

ὀψωνεῖν ἃ πρέπει ταχέως καὶ μὴ περὶ τιμῆς... 
ἐστὶ δὲ γενναῖος Bvfavríp ἔν ve Καρύστῳ" 80: 
ἐν Σικελῶν δὲ χλυτῇ νήσῳ Κεφαλοιδὶς ἀμείνους 

πολλῷ τῶνδε τρέφει ϑύννους καὶ Τυνδαρὶς ἀκτή. 
ἂν δέ ποτ᾽ Ἰταλίας ἱερᾶς ᾿ππώνιον ἔλθῃς 
^ ' 3: 0 , ' D LY ΄ 
ἑρπετὸν εἰς ὑδατος στεφάνους. πολὺ δη. πολυ πάντων 
? rA “ἘΝ PA LÁ ΄ , , 10 ἐνταῦϑ' εἰσὶν ἄριστοι ἔχουσί vs τέρματα νίκης. 
Li , - NE Y - , , ὌΝ 2 " 

οὗ ὃ᾽ ἐπὶ τῶνδε τόπων πεπλανημένοι εἰσὶν ἐκεῖϑεν 

πολλὰ περάσαντες πελάγη βρυχίου διὰ πόντου" 
ὥστ᾽ αὐτοὺς ἡμεῖς ϑηρεύομεν ὄντας ἀώρους. 

04. ὠνομάσϑη δὲ ϑύννος ἀπὸ τοῦ ϑύειν τε καὶ 
ὁρμᾶν. δρμητικὸς γὰρ ὁ ἰχϑὺς διὰ τὸ ἔχειν κατά τινα 
ὥραν οἶστρον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ὑφ᾽ οὗ φησιν ὃ Apt- 

, 20S 2 , 7 er 

στοτέλης αὐτὸν ἐξελαύνεσϑαι γράφων οὕτως (h.an. 

602 ἃ 36) (οἵ ὃὲ ϑύννοι καὶ οἵ ξιφίαι οἰστρῶσι περὶ 
κυνὸς ἐπιτολήν᾽ ἔχουσι γὰρ ἀμφότεροι τηνικαῦτα παρὰ 
τὰ πτερύγια οἱονεὶ σκωλήκιον τὸν καλούμενον οἶστρον, 
ὅμοιον μὲν σκορπίῳ, μέγεϑος δ᾽ ἡλίκον ἀράχνης. τοῦτο 
δὲ ποιεῖ αὐτοὺς ἐξάλλεσϑαι οὐκ ἔλαττον τοῦ δελφῖνος" 

καὶ τοῖς πλοίοις πολλάκις ἐμπίπτουσι χαὶ Θεο- 

δωρίδας δέ φησι (anth. I. 521 B) 

ϑύννοι vs διοιστρήσοντι Γαδείρων δρόμον. 

1 εὐρύχωρον AC 3 ἄλλοι δ᾽ A:corr. Ribb ϑεοῖς AC: ϑέρευς 
Ribb 4 μητέρι τιμῆς À: corr. Coraes lacunam indic. Meineke 
addens verb. δηριάαν sim. 6 δὲ Cor: ze AC κεφαλοιδ᾽ εἰς Α: 
corr. Cas 8 εἰπώνιον A: corr. Mus 9 Περσεφόνης ἕδος 
εὐστεφάνου K coll. Strab. p. 256 18 du! A: corr. Cas 
ὥρους À: corr. Cas 19 ὅμοιον uiv σπορπίωι τηνικαῦτα ἃ 
(ex v. seq.) 25 δὴ οἴστρησοντι A: corr. lac 
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Πολύβιος δ᾽ ὃ Μεγαλοπολίτης ἐν τετάρτῃ καὶ τρια- 

κοστῇ τῶν ἱστοριῶν (c.8 Η) περὶ τῆς ἐν Ἰβηρίᾳ “Ζυσι- 

τανίας χώρας διαλεγόμενός φησιν ὅτι βάλανοί εἰσι 
' , ᾽ - D D , , e 

κατὰ βαϑος ἐν τῇ αὐτοϑι θαλάττῃ πεφυτευμέναι. ὧν 

τὸν χαρπὸν σιτουμένους τοὺς ϑύννους πιαίνεσϑαι. 5 
ἃ διόπερ οὐκ ἂν ἁμάρτοι τις λέγων vg εἶναι θαλαττίους 

1 , “ΟΝ M δ ΄ T er DENEN 
τους ϑύννους. [εἰσὶν γὰρ oí ϑύννοι otov veg, ἅπο 

τῶν βαλάνων αὐξανόμενοι)] 65. ἐπαινεῖται δὲ τοῦ 
ἰχϑύος τούτου τὰ ὑπογάστρια, ὡς καὶ Εὔβουλός φησιν 
ἐν Ἴωνι (Il 1τὶ K) 10 

Ἁ - , , 3 3 , 

μετὰ ταῦτα ϑυννῶν μεγαλοπλουτ ἐπεισέπλει 

ὑπογάστρι᾽ ὀπτῶν. 
᾿ἀριστοφάνης Δημνίαις (I 481 K) 

2 » , 3 ^ 2S , 

ovx ἔγχελυν Βοιωτίαν. ov yAcvxov, ovyi Qvuvvov 

ὑπογάστριον. 19 
Στράττις ᾿Αταλάντῃ (1718 Κ)᾽ 

ὑπογάστριον ϑύννου τι κἀκροκώλιον 
e δραχμῆς ὕειον. 

ἐν δὲ Μακεδόσιν ([ 119 K)* 

ὑπογάστριά 97 ἡδέα ϑύννων. 20 
Ἔριφος, Μελιβοίᾳ (II 429 K)* 

ταῦτα γὰρ oí πένητες οὐκ ἔχοντες ἀγοράσαι 
ὑπογάστριον ϑύννακος οὐδὲ χρανίον 

λάβρακος οὐδὲ γόγγρον οὐδὲ σηπίας. 
ὃς οὐδὲ μάκαρας ὑπερορᾶν οἶμαι ϑεούς. at 

ὅταν δὲ καὶ Θεόπομπος ἐν Καλλαίσχρῳ λέγῃ (1138 K) 

ἰχϑύων δὲ δὴ 
ec , 3 5 , 
vzxoycoroQu, ὦ Ζ4αματερ. 

εἰσὶν — 8 αὐξανόμενοι del. K 17 τὸ p. 399d: ve ΤΑΙ 
18 ὕιον A: corr. Cas 22 velut ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἄϑλιοι | εἴσ᾽ ot 
πένητες . 25 οὐδὲ μακρανὴ A: corr. C, fort. ὃν (i. e. ἃ àv) 
οὐδὲ 28 ὑπογάστριον ὦ AC: corr. p. 3994 
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παρατηρητέον ὅτι ἐπὶ ἰχϑύων μὲν ὑπογάστριον λέγουσι, f 
σπανίως δ᾽ ἐπὶ χοίρων καὶ τῶν ἄλλων toov. ἄδηλον 
δ᾽ ἐπὶ τίνων ἔταξε τὸ ὑπογάστριον ᾿ἀντιφάνης ἐν 
79 Ποντικῶ., ὅταν λέγῃ (1 92 K) 

ὅστις ὠψώνηκ᾽ ἴσως 

τούτους μεγαλείως ταῖς κάκιστ᾽ ἀπολουμέναις 

ὑπογάστρι᾽ ἐλθὼν (ὅσα Ποσειδὼν ἀπολέσαι) 
τάττειν τε γεννιχῶς παρασκευάξεται 
πλευρὰν μετ᾽ αὐτῶν. 

"Aàs&ug δ᾽ ἐν Ὀδυσσεῖ ὑφαίνοντι καὶ τὴν κεφαλὴν 
τοῦ ϑύννου ἐπαινῶν φησιν (1 864 K) 

καὶ τοὺς ἁλιέας δ᾽ εἰς τὸ βάραϑρον ἐμβάλω᾽ 
ἀπελευϑέρων ὀψάρια ϑηρεύουσί μοι. 
τριχίδια καὶ σηπίδια καὶ φρυχτούς τινας. 808 

B. οὗτος πρότερον κεφαλὴν εἰ λάβοι ϑύννου 
5 ἐνόμιξεν ἐγχέλεια καὶ ϑύννας ἔχειν. 

ἐπήνουν δὲ τῶν ϑύννων καὶ τὰς κλεῖδας καλουμένας. 

ὡς ᾿ριστοφῶν ἐν Πειρίϑῳ (1 3218 K) 

καὶ μὴν διέφϑαρταί ys τοὔψον παντελῶς" 

χλεῖδες μὲν ὀπταὶ δύο παρεσχευασμέναι b 
B. αἷς τὰς ϑύρας κλείουσι; A4. ϑύννειοι uiv οὖν. 

B. σεμνὸν τὸ βρῶμα. Α. καὶ τρίτη “ακωνική. 
66. 4vvíyovog δ᾽ ὁ Καρύστιος ἐν τῷ περὶ λέξεως (p.174 
Wi) τῷ Ποσειδῶνί φησι ϑύννον ϑύεσϑαι. καϑάπερ 
προείπαμεν (p.2915). Ἡρακλέων δ᾽ ὁ Ἐφέσιος (9Uvvov) 

5 ὀψώνηκε À: corr. C ἴσως vix sanum 6 ταύταις Herw 
7 ἃς (pro ὅσα) Kock, fort. ἃς ὁ 11 at non laudat 19 δ᾽ 
om. € ἐμβαλῶ € 14 σιχκχηπίδια A: corr. C 15 B. add. 
Koek κεφάλαιον (hoc Mein) εἰ λάβοι κυνός Kock εἰ ϑύννου 
λάβοι Erfurdt 16 ἐγχέλια α ϑύννους C 21 ϑύννου μὲν 
AC: corr. Kock 22 τὸ Mus: καὶ ἃ om. C 25 ϑύννον 
add. K cf. Hesych s. ϑύννον 
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^ M , , N 2 , , 

τὸν OQxvvOv φησι λέγειν τοὺς TrixXOUg. Σωστρατος 

δ᾽ ἐν δευτέρῳ περὶ ζῴων τὴν πηλαμύδα ϑυννίδα xaAsi- 

σϑαι λέγει. μείζω δὲ γινομένην ϑύννον. ἔτι δὲ μείζονα 

Ooxvvov, ὑπερβαλλόντως δὲ αὐξανόμενον γίνεσθαι 
b , ^ - , M 3 , , 

κῆτος. μνημονεύει δὲ τοῦ üvvvov καὶ A4íGyUvA0g λέγων 

(fr. 300 Ν)" 

σφύρας δέχεσθαι χἀπιχαλκεύειν μύδρους 

ὡς ἀστεναχτὶ ϑύννος ὥς ἠνείχετο 
ἄναυδος. 

καὶ ἀλλαχοῦ (fr. 801 Ny 
' M P4 M , NA 

τὸ σκαιὸν Ouuc παραβαλὼν ϑύννου δίκην. 
e - , - - 2 - ? , e 

ὡς τοῦ ϑύννου tQ σκαιῷ ὀφθαλμῷ ov βλέποντος. ὡς 

᾿“ριστοτέλης εἴρηκεν (cf. p. 801 6). 
«Μένανδρος ᾿Δλιεῦσι (IV 77 M) 

καὶ θάλασσα βορβορώδης, ἣ τρέφει ϑύννον μέγαν. 
καὶ παρὰ Σώφρονι ὃ ϑυννοθήρας ἐστίν (p. 12 Bo). 
οὖς ἔνιοι ϑύννους καλοῦσιν. ᾿4ϑηναῖοι δὲ ϑυννίδας. 

61. OYNNIX. τοῦ ἄρρενος ταύτην φησὶ διαφέρειν 
Cu , — o» e ' - ^ 

ὁ ᾿ἀριστοτέλης (h.an. 543212) τῷ ἔχειν ὑπὸ τῇ γαστρὶ 
, τι - 2 » - , 

πτερύγιον, ὃ καλεῖσθαι ἀϑέρα. ἐν δὲ τῷ περὶ ζώων 

μορίων (ib.543 b 11) διιστὰς αὐτὴν τοῦ ϑύννου φησιν 

τοῦ ϑέρους τίκτειν περὶ τὸν Εκατομβαιῶνα ϑυλακοειδές. 
2 e ' ΄ ' 91» Y , 
ἕν ᾧ πολλὰ γίνεσθαι μικρὰ cc. καὶ 2Zixevoumzog 

δ᾽ ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων διίστησιν αὐτὰς τῶν ϑύννων 
καὶ ᾿Ἐπίχαρμος ἐν Μούσαις. Κρατῖνος δ᾽ ἐν Πλού- 
τοις φησίν (1 68 K) 

8 μείζω C: νομίζω A 7 καἀπιχαλκεύει λέγων u. À: corr. 
jae 8 .ἠνίχετο À: corr. Herm 9 ἂν λυδός À: corr. Mus 
11 ovrog καὶ ὄνομα A ὄμμα C: corr. ex Plut. mor. 979e 
14 Mévavóoos add. Dalecamp, sed plura exciderunt, etiam post 
Sophronis locum 15 ϑάλασσα καὶ B. A: corr. Bentl 18 ταύτηι 
A.C: corr. Cas 20 ἀφαρέα (ἀφορέα A?) Arist 

οι 

10 
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ἐγὼ γάρ εἰμι ϑυννὶς ἡ μέλαινά σοι 
καὶ ϑύννος, ὀρφώς, γλαῦκος, ἔγχελυς, κύων. 

᾿Δριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων (p.299 R) ἀγε- 
λαῖον καὶ ἐχτοπιστικὸν εἶναι τὴν ϑυννίδα. ᾿᾽49χέ- ὁ 

5 ὅτρατος δ᾽ ὁ κίμβιξ φησί (fr. 20 R) 

καὶ ϑύννης οὐραῖον ἔχειν --- τὴν ϑυννίδα φωνῶ 

τὴν μεγάλην, ἧς μητρόπολις Βυξάντιόν ἐστιν. 

εἶτα τεμὼν αὐτὴν ὀρϑῶς ὙΠ ΤΣ ἅπασαν 

| ἁλσὶ μόνον λεπτοῖσι πάσας καὶ ἐλαίῳ ἀλείψας. 

10 5 ϑερμά τ᾽ ἔχειν τεμάχη βάπτων δριμεῖαν ἐς ἅλμην. 

καὶ ξήρ᾽ ἂν ἐθέλῃς ἔσϑειν γενναῖα πέλονται, 
ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι φυὴν καὶ εἶδος ὅμοια. 
ἂν δ᾽ ὄξει ῥδάνας παραϑῇς, ἀπόλωλεν ἐκείνη. f 

καὶ Avvrupávgg δ᾽ ἐν Παιδεραστῇ (II 85 K) 
15 τῆς vs βελτίστης μεσαῖον ϑυννάδος Βυξαντίας 

τέμαχος ἐν τεύτλου λακιστοῖς κρύπτεται στεγάσμασιν. 
τῆς ϑυννίδος τὸ οὐραῖον ἐπαινεῖ καὶ ᾿ἀντιφάνης ἐν 
Κουρίδι οὕτως (II 68 K) 

ὁ μὲν (ἐν ἀγρῷ τρεφόμενος 

20 ϑαλάττιον μὲν οὗτος οὐδὲν ἐσϑίει 
πλὴν τῶν παρὰ γῆν, γόγγρον τιν᾽ ἢ νάρκην τιν᾽ 1304 
ϑύννης τὰ πρὸς γῆς. B. ποῖα; A. τὰ κάτωϑεν λέγω. 

5 B. τούτους φάγοις ἄν; I. τοὺς γὰρ ἄλλους νενόμικα 
ἀνθρωποφάγους ἰχϑῦς. B. τὸ δεῖνα δ᾽ ἐσϑίεις, 

1 ἡ μέλαινα σοι K: 5 μελαίνας ou À 4. 5 ἀρχέλαος 
AC: corr. Mus 6 τὴν Ribb: zv A 9 μοῦνον AC: corr. 
Mus 11 καὶ ξήρ᾽ ἂν Dalecamp: κἂν ξηρὰν AC ἐσϑίειν 
AC: corr. Mus 12 ὅμοιαι AC: corr. Gesner 16 τλεύτλου 
A: eorr. C 19 ἐν add. e 21 πλὴν C: πρὶν αὶ 22 γῆς 
Cob: τῆς ἃ 24 δ᾽ iva δ᾽ ἐσϑίηις (uy in ras. m.) A: 
corr. Schw 



110 Z 

τουτι κακόνωτα πλοῖα; I. Κωπᾶδας λέγεις; 

ἀγρίως γε... παρὰ λίμνην γὰρ γεωργῶν τυγχάνω. 
τὰ δ᾽ ἐγχέλεια γράψομαι λιποταξίου" 

10 κομιδῇ γὰρ οὐκ ἦν οὐδαμοῦ. 
τούτων τῶν ἰαμβείων ἔνια ἔστιν εὑρεῖν καὶ ἐν ᾽άκε- 

b στρία καὶ ἐν ygoíxo ἢ Βουταλίωνι. Ἱππῶναξ δέ. 
ὡς Πυσανίας ἐν τοῖς περὶ ἰαμβοποιῶν παρατίϑεται, 

φησίν (II 4τ4 B5: 

ὃ μὲν γὰρ αὐτῶν ἡσυχῇ τε καὶ ῥδύβδην 
ϑυννίδα τε καὶ μυττωτὸν ἡμέρας πάσας 
δαινύμενος, ὥσπερ “αμψακηνὸς εὐνοῦχος. 
κατέφαγε δὴ τὸν κλῆρον" ὥστε χρὴ σκάπτειν 

5 πέτρας τορείας. σῦκα μέτρια τρώγων 
καὶ κρίϑινον χόλλικα. δούλιον χόρτον. 

μνημονεύει δὲ τῶν ϑυννίδων καὶ Στράττις ἐν Καλ- 
λιππίδῃ (I 715 K). 

68. ITTTTOYPOL ᾿“ριστοτέλης ἐν δευτέρῳ ξῴων 
μορίων (p.543 ἃ 33) τοὺς ἱππούρους φησὶν ὠὰ τίκτειν. 
χαὶ ταῦτα ἐξ ἐλαχίστων μέγιστα γίνεσθαι, ὡς καὶ τὰ 
τῆς σμυραίνης᾽ τίκτειν δὲ ἔαρος. 4Δωρίων δ᾽ ἐν τῷ 

περὶ ἰχϑύων κορύφαιναν καλεῖσϑαί φησι τὸν ἵππουρον. 

Ἱκέσιος δ᾽ ἱππουρεῖς αὐτοὺς προσαγορεύει. μνημο- 
νεύει δ᾽ αὐτῶν ᾿Επίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ (p. 234 1) 

κὠξύρυγχοι ῥαφίδες ἵππουροί τε καὶ χρυσόφρυες. 
Νουμήνιος δ᾽ ἐν ᾿Δλιευτικῷ τὴν φύσιν τοῦ ἰχϑύος 

d διηγούμενος συνεχές φησιν αὐτὸν ἐξάλλεσϑαι, διὸ καὶ 

1 τὸ τί; Kock, fort. ἀνθρωποφάγους. B. τὸ ὃ. δ᾽ ἐσϑέεις: 
Γ. τὸ τί; B. τὰ μαλακόνωτα K — 2 hiatum not. Wilam 8 yo«- 
φομαι λειποταξίου À: corr. Pors 9 ῥύδην A: corr. Bgk 
10 ϑύνναν A ϑύννον C: corr. Mein 19 σκληρόν À: corr. 
Dalecamp 13 corruptus et fort. mutilus 17 ἐν πέμπτῳ 
ed. Bas, sed cf. p. 312c 

10 
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ἀρνευτὴν ὀνομάξεσϑαι. λέγει δὲ οὕτω περὶ αὐτοῦ 
(fr. 6 Birt) 

ἠὲ μέγαν συνόδοντα ἢ ἀρνευτὴν ἵππουρον. 
᾿ἀρχέστρατος δέ φησιν (fr. 22 Ry 

ἵππουρος δὲ Καρύστιός ἐστιν ἄριστος" - 
ἄλλως τ᾽ εὔοψον σφόδρα χωρίον ἐστὶ Κάρυστος. 

Ἐπαίνετος δ᾽ ἐν Ὀψαρτυτικοῖς κορύφαιναν αὐτόν 
φησιν ὀνομάζεσϑαι. 

69. inno! μήποτε τούτους ἱππίδια καλεῖ ᾿Επί- 
χαρμος ὅταν λέγῃ (p. 240 L)' 

κορακῖνοι δὲ κοριοειδέες. 

πίονες χίππίδια λεῖα, ψύχει ἁπαλακουρέδες. 
Νουμήνιος δ᾽ ἐν ᾿Δλιευτικῷ (ἔν. 10 Bixt)' 

ἢ σκάρον ἢ κῶϑον τροφίην καὶ ἀναιδέα λίην 
χάννους τ᾽ ἐγχέλυας τε καὶ ἐννυχίην πίτυνον. 

ἢ μύας ἢ ἵππους ἠὲ γλαύκην κορύδυλιν. 

μνηονεύει αὐτοῦ καὶ ᾿ἀντίέμαχος ὁ Κολοφώνιος ἐν 
τῇ Θηβαίδι λέγων οὕτως (fr. Ky 

ἢ ὕκην ἢ ἵππον ἢ ὃν κίχλην καλέουσιν. 
10. IOYAIAEZ. περὶ τούτων Ζωρίων ἐν τῷ περὶ 

ἰχϑύων φησίν: “ἰουλίδας ἕψειν μὲν ἐν ἅλμῃ. ὀπτᾶν 
δ᾽ ἐπὶ τηγάνου’ Νουμήνιος δέ (fr. 5 By 

κεῖνο δὲ δὴ σκέπτοιο. τό κεν καὶ ἰουλίδα μάργον 
πολλὸν ἀποτροπόῳτο καὶ ἰοβόλον σκολόπενδραν. 

ἰούλους δ᾽ (ὃ) αὐτὸς ὀνομάξει τὰ ἔντερα τῆς γῆς διὰ 
τούτων (fr.1By 

8 συνόδοντ᾽ ἢ Mein 9 ἵππος AC: corr. K 11 κορακινον δὲ 
κορακποειδεῖς À: corr. Di ex Ρ. 2828} 12 λιηπιδια A: corr. Di 
ψυχεῖι corruptum παλοκουρίδες A: corr. Cas. 14 καὶ p. 309c: ἢ Δ 
λείην A: corr. Schw — 15 πύτινον p. 8291: 17 ἀντιφάνης AC: 
corr. lonsius 19 )xxqv A 24 ἀποτροπῷῶτο A: corr. Κα ἐοβόρον A. 
ἰοβόρον superscr. 4C σκολοπένδρου À: corr. C 25 ὁ add. Schw 
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805 καὶ δὲ σύ ys μνήσαιο δελείατος. ὅττι παρ᾽ ἄκρα 

δήεις αἰγιαλοῖο γεώλοφα᾽ οἵ μὲν ἴουλοι 

κέκληνται, μέλανες, γαιηφάγοι, ἔντερα γαίης. 

xi καὶ ἑρπήλας δολιχήποδας, ὁππότε πέτραι 
5 ἀμμώδεις κλύξωνται ém ἄκρῃ κύματος Gym. 

E ΄ 2 » ἔνϑεν ὀρύξασϑαι ϑέμεναί τ᾽ εἰς ἄγγος ἀολλεῖς. 
11. ΚΙΧΛΑΙ καὶ KOXXYOoOI. διὰ τοῦ ἡταὰ ᾿Δττικοὶ 

, , M e , er tU M M 

b κίχλην λέγουσι. καὶ ὁ λόγος οὕτως ἔχει. τὰ γὰρ εἰς 

λα λήγοντα ϑηλυκὰ πρὸ τοῦ À ἕτερον À ἔχει, Σκύλλα, 

σκίλλα. κόλλα, βδέλλα, ἅμιλλα, ἄμαλλα" τὰ δὲ εἰς Am 
2 , e , , , 2) , c , 

OUXETL, ὁμίχλη. φύτλη. γενεϑλη,. αἴγλη. vooyAy. ὁμοίως 

ovv καὶ τρίγλη. Κρατῖνος (1 106 Ky 

τρίγλην δ᾽ εἰ μὲν ἐδηδοκοίη τένϑου τινὸς ἀνδρός. 
“Ιιοκλῆς δ᾽ ἐν πρώτῳ Ὑγιεινῶν “οἱ δὲ πετραῖοι. φησίν. 
καλούμενοι μαλακόσαρκοι, XOGGUQOL, κίχλαι. πέρκαι, 
κωβιοί, φυκίδες, ἀλφηστικός. Νουμήνιος δ᾽ ἐν ᾿4λιευ- 
τικῷ (fr. 17 B)* 

, "^^ 3 -" tU , 2*4 , 

yA«vxovg ἡ OÓgoqQv ἕναλον ytvog Q6 μελαγχρῶν 

κόσσυφον ἢ κίχλας ἁλιειδέας. 
Ἐπίχαρμος δ᾽. ἐν Ἥβας γάμῳ (p. 232 Ly 

, M , M , , 2» 

βαμβραδόνες τε καὶ κίχλαι λαγοὶ δρακοντές v ἄλκιμοι. 

᾿Δφριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ περὶ ζωικῶν (p.29: ΒΕ)" χαὶ 
τὰ uiv μελανόστιχτα, ὥσπερ κόσσυφος, τὰ δὲ ποικιλό- 
στιχτα, ὥσπερ κίχλη Παγκράτης δ᾽ ὃ ᾿Δρκὰς ἐν 
ἔργοις ϑαλαττίοις τὴν κίχλην πολλοῖς ὀνόμασί φησι 

καλεῖσθαι" 

1 ἄκρας AC: corr. Schw 2 γεωλόφους" of C γεώλοφα 
σοὶ A traditum videtur ἄκρας — yscoàógqosc: ot uiv 4 ἕρπη- 
νας € 13 τρίγλη δ᾽ A: corr. Schw, fort. δ᾽ delendum 
18 ylavxov AC: corr. ex p. 310b ὀρφὼ AC: ὀρφὼν p. 815b 
21 τε κίχλαι τὲ καὶ λαγοὶ AC: corr. p. 287b, fortasse euo. 
κίχλαι τε καὶ Δ. κτλ᾽ 25 οργοις À: corr. Cas 

5 

10 

15 
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oig ἤδη κίχλην οἰνώδεα. τὴν καλαμῆες 
σαῦρον κικλήσκουσι καὶ αἰολίην. ὀρφίσκον. d 

πιότατον κεφαλῇ. 
Νέκανδρος δ᾽ ἐν τετάρτῳ ᾿Ετεροιουμένων φησίν 

5 (fr. 59 Schn): 

ἢ σκάρον ἢ κίχλην πολυώνυμον. 
12. ΚΑΤΤΡΟΣ χαὶ KPEMYX. ᾿Ζ“ριστοτέλης ἐν τῷ 

περὶ ξῴων φησί (p.296 ΒΕ) τὰ δὲ ἀνόδοντα καὶ λεῖα 

ὡς ῥαφίς. καὶ τὰ μὲν λιϑοκέφαλα ὡς κρέμυς, τὰ δὲ 
10 σχληρότατα. τραχύδερμα ὡς χάπρος. καὶ τὰ μὲν δίραβδα 

ὥσπερ σεσερῖνος. τὰ δὲ πολύραβδα καὶ ἐρυϑρόγραμμα 
ὡς σάλπη. τοῦ δὲ χάπρου μνημονεύει καὶ ΖΦ ωρίων e 
καὶ Ἐπαίνετος. 4oyéovoavoo δέ φησιν (fr.23 R) 

αὐτὰρ ἐς ᾿Φμβρακίαν ἐλϑὼν εὐδαίμονα χώραν 
18 τὸν χάπρον ἂν ἐσίδῃς ὠνοῦ καὶ μὴ κατάλειπε, 

κἂν ἰσόχρυσος ἔῃ, μή σοι νέμεσις καταπνεύσῃ 

δεινὴ ἀπ᾿ ἀϑανάτων" τὸ γάρ ἐστιν νέχταρος ἄνϑος. 
5 τούτου δ᾽ (ov) ϑέμις ἐστὶ φαγεῖν ϑνητοῖσιν ἅπασιν 

οὐδ᾽ ἐσιδεῖν ὄσσοισιν, ὅσοι μὴ πλεκτὸν ὕφασμα f 
20 σχοίνου ἑλειοτρόφου κοῖλον χείρεσσιν ἔχοντες 

εἰώϑασι δονεῖν ψήφους αἴϑωνι λογισμῷ 
ἄρϑρων μηλείων ἐπὶ γῆν δωρήματα βάλλων. 

19. ΚΙΘΑΡΟΣ. ᾿“ριστοτέλης ἐν τῷ περὶ ξώων 
ἢ περὶ ἰχϑύων (p.308 R) ὁ χίϑαρος, φησί, καρχαρόδους. 

25 μονήρης, φυκοφάγος, τὴν γλῶτταν ἀπολελυμένος, καρ- 

δίαν λευκὴν ἔχων καὶ πλατεῖαν. Φερεχράτης Zov- 
λοδιδασκάλῳ (1 1866 K) 

| 10 σκληρόδερμα Rose 15 καρπὸν ἃ: corr. C 18 οὐ 
| add. Cas 19 ὅσοις A: corr. C 20 ἐλιοτρόφονυ AC κοίλου 

AC: corr. Cas 22 βάλλειν C recte Wilamowitzius fritillum 
(v. 20) et astragalos (v. 23) intellegit, tamen aleatoribus cur 
solis liceat capro vesci non patet 
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κίέϑαρος γεγενῆσϑαι κἀγοράξζειν κίϑαρος ὦν. 
B. ἀγαϑόν γ᾽ 0 κίϑαρος καὶ πρὸς ᾿ἡπόλλωνος πάνυ. 
A. ἐκεῖνο ϑράττει μ᾽, ὅτι λέγουσιν, ὦ ᾿γαϑή, 
ἔνεστιν ἐν κιϑάρῳ τι χακόν. 

Ἐπίχαρμος Ἥβας γάμῳ (p.234 L) 

ἣν δ᾽ ὑαινέδες {τε βούγλωσσοί τε καὶ κίϑαρος ἐνῆς. 
ὅτι δὲ διὰ τὸ ὄνομα ἱερὸς εἶναι νενόμισται τοῦ ᾿4πόλ- 
Acvog εἴρηκεν ᾿ἀπολλόδωρος. Καλλίας δ᾽ ἢ 4:το- 
κλῆς Κύκλωψι (1 694 K) 

κίϑαρος ὀπτὸς καὶ βατὶς ϑύννου τε κεφάλαιον τοδί. 

ὁ δ᾽ ᾿Ζρχέστρατος ἐν τῇ 

^ 

"Hóvze9s(g (fr. 22 Ry 

κίϑαρον δὲ κελεύω. 
bi] NS 7) M E 

αν μὲν λξυχος € ... στερεός τε πεφύκῃ.: 

ἕψειν εἰς ἅλμην καϑαρὰν βαιὰ φύλλα καϑέντα᾽ 
ἂν δ᾽ ἢ πυρρὸς ἰδεῖν καὶ μὴ λίαν μέγας, ὀπτᾶν 

5 ὀρϑῇ κεντήσαντα δέμας νεοϑῆγι μαχαίρα. 

καὶ πολλῷ τυρῷ καὶ ἐλαίῳ τοῦτον ἄλειφε" 
χαίρει γὰρ δαπανῶντας ὁρῶν, ἐστὶν δ᾽ ἀκόλαστος. 
(4. KOPAYAOZ. τοῦτον ᾿“ριστοτέλης φησὶν (p.309 

᾿ 5 - c - 

R) ἀμφέβιον εἶναι x«i τελευτᾶν ὑπὸ τοῦ ἡλίου αὐαν- 
Ξῇ c τ 

ϑέντα. Νουμήνιος δ᾽ ἐν ᾿Δλιευτικῷ κουρύλον αὐτὸν 
καλεῖ (fr. 2 Birt)' 

τοῖσί κεν ἄρμενα πάντα παροπλίσσαιο δέλετρα 
, Ἃ - μ᾿ , , rr 

xovovAov ἢ πειρῆνα ἢ εἰναλίην ἕξρπηλαν. 

μέμνηται δὲ καὶ κορδυλίδος ἐν τούτοις (ἔν. 10 B) 
ἢ μύας ἢ ἵππους ἠδ γλαύκην κορύδυλιν. 

2 ἀγαθόν Schw: ὡς ἀγαθόν AC γ᾽ so ὃ κίϑ. A: corr. C 
4 ἔνεστι κἀν Grot 6 ἣν p. 8266: ἡ ἃ τε add. ex p. 326e 
9 κὐκλωψὴ A 10 τε p. 286b 
τε Ribb 14 βαιὰ corruptum 
23 δὲ μυρὰ A: corr. Wilam 
p. 905a 

: τὸ ἃ 18 στερεός τε μέγας 
16 νεοϑηγεὶ AC: corr. Cas 

24 ἕρπιλαν À: corr. K cf. 

5 
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75. KAMMOPOL Ἐπίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ 
(p. 232 L)' 

ἔτι δὲ πὸτ τούτοισι βῶκες. σμαρίδες, qat, κάμμοροι. 
καὶ Σώφρων δ᾽ ἐν γυναικείοις μίμοις (fr. 34 Bo) αὖ- 
τῶν μέμνηται. ἐστὶ δὲ καρίδων γένος καὶ ὑπὸ 'Po- 
μαίων οὕτως καλοῦνται. 

16. ΚΑΡΧΑΡΙΑΙ. Νουμήνιος ὁ Ἡρακλεώτης ἐν 
τῷ ᾿Δλιευτικῷ φησιν (fr. 11 Bixt)' 

ἄλλοτε καρχαρίην, ὁτὲ δὲ ῥόϑιον ψαμαϑῖδα. 
Σώφρων Θυννοϑήρα (fr.56 Βο) *& δὲ γαστὴρ ὑμέων 
καρχαρίας, ὅκκα τινὸς δῆσϑε.  Níxavógog ὁ Κολο- 
φώνιος ἐν ταῖς Γλώσσαις τὸν καρχαρίαν καλεῖσϑαί 
φησι (fr. 137 Sch.) καὶ λάμιαν καὶ σκύλλαν. 

71. ΚΕΣΤΡΕΥΣ. Ἱκέσιός φησι’ Ἱἱτῶν δὲ καλου- 
μένων λευκίσκων πλέονά ἐστιν εἴδη. λέγονται γὰρ ot 
μὲν κέφαλοι, oU δὲ κεστρεῖς, ἄλλοι δὲ χελλῶνες, ot δὲ 

uvÉivoi. ἄριστοι δ᾽ εἰσὶν οἵ κέφαλοι καὶ πρὸς τὴν 
γεῦσιν καὶ πρὸς τὴν εὐχυλίαν. δεύτεροι δ᾽ εἰσὶ τού- 
τῶν οἱ λεγόμενοι κεστρεῖς, ἥσσονες δ᾽ οἵ μυξῖνοι" 
καταδεέστερον δὲ πάντων oí χελλῶνες, οἵ λεγόμενοι 

βάκχοι. εὔχυλοι δέ εἰσι σφόδρα καὶ οὐ πολύτροφοι 
καὶ εὐέχκριτοι. 4Φωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων τῶν 

κεστρέων τὸν μὲν ϑαλάττιον ἐχτίϑεται. τὸν δὲ ποτά- 

μιον οὐ δοκιμάζει. εἴδη δὲ τοῦ ϑαλαττίου κέφαλον καὶ 

νῆστιν. τὸν δὲ κατὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ κεστρέως ἐχῖνον 
σφόνδυλον ὀνομάξει διαφέρειν τέ φησι κεφάλου κε- 
φαλῖνον, ὃν καὶ βλεψίαν καλεῖσϑαι. ᾿Δροιστοτέλης 

δ᾽ ἐν πέμπτῳ μορίων (p.543b14) ἄρχονται μέν, φησί, 

3 ἔτι δ᾽ ἐπὶ τούτοις À: corr. ex p. 2864 6 καλούμενον C 
11 ὅκκαττινος A: ὅκα τινὸς Schw — 20.21 οἵ δὲ λεγόμενοι βάκχοι 
εὔχυλοί εἰσι Rondelet 22 εὔκριτοι ÀA:corr.O 20 νήστην A: corr. C 
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κύειν τῶν κεστρέων οἵ μὲν χελλῶνες Ποδειδεῶνος 
e M 

μηνὸς καὶ ὃ σαργὸς καὶ ὃ μύξος καλούμενος καὶ ὁ κέ- 
φαλος᾽ κύουσι δὲ τριάκοντα ἡμερῶν. ἔνιοι δὲ τῶν 

, 2 , 2 c) ? ' , 

χεστρέων οὐ γίνονται ἐκ συνδυασμοῦ. ἀλλὰ φύονται 

307éx τῆς ἰλύος καὶ τῆς ἄμμου. ἐν δ᾽ ἄλλοις φησὶν ὃ 
"AguGvoréAqgg (p.307 R) ὃ κεστρεὺς καρχαρόδους 

^" 3 2 v er B ^q C - 
Qv ovx ἀλληλοφαγεῖ. «re δὴ οὐδ᾽ ολῶς σαρκοφαγῶν. 

ἐστὶ δὲ ὃ μέν τις κέφαλος, ὃ δὲ χελλών, ὃ δὲ φεραῖος. 
καὶ ὃ μὲν χελλὼν πρὸς τῇ γῇ νέμεται, 0 δὲ φεραῖος 
οὔ. καὶ τροφῇ χρῆται ὁ μὲν φεραῖος τῇ ἀφ᾽ αὑτοῦ 

, , e PY M x M 9 , , 

γενομένῃ μύξῃ,. ὁ δὲ χελλῶν uuo καὶ (Avt. λέγεται 

ὁὲ καὶ ὅτι τὸν γόνον τῶν κεστρέων οὐδὲν τῶν ϑηρίων 

κατεσϑίει. ἐπεὶ (οὐδ᾽ οἱ κεστρεῖς οὐδένα τῶν ἰχϑύων.᾽ 
Εὐθύδημος δ᾽ ὁ ᾿“ϑηναῖος ἐν τῷ περὶ ταρίχων εἴδη 
κεστρέων εἶναι (xéquÀov xai» σφηνέα καὶ δακτυλέα. 

M , M , ' N , N 
xci κεφάλους μὲν λέγεσϑαι διὰ τὸ βαρυτέραν τὴν κε- 

φαλὴν ἔχειν. σφηνέας δὲ ὅτι λαγαροὶ καὶ τετράγωνοι. 
τὰ δὲ τῶν δαχτυλέων τὸ πλάτος ἔχει ἔλασσον τῶν 
δυεῖν δαχτύλων. ϑαυμαστοὶ δ᾽ εἰσὶ τῶν κεστρέων οἵ 
περὶ Aflóuoa ἁλισκόμενοι. ὡς καὶ ᾿ρχέστρατος εἴρηκε 
(fr. 96 R), δεύτεροι δὲ οἱ ἐκ Σινώπης. 8. καλοῦνται 

ὃὲ οἵ κεστρεῖς ὑπό τινῶν πλῶτες. ὥς φησι Πολέμων € 5* 5 : 

ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ ποταμῶν (fr.82 Pr). καὶ 
Ἐπ , δ᾽ 2 M. , e Ξ T ' , t£ 

Ἐπίχαρμος ἐν Μούσαις οὕτως αὐτοὺς ὀνομάξει 
(p. 239 Τὴ: 

αἰολίαι πλῶτές {τε κυνόγλωσσοί τ΄. ἐνῆν δὲ σκιαϑίέδες. 
᾿Φφριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ πεοὶ ζώων ἠϑῶν καὶ βίων 

4 b 4 

13 οὐδ᾽ add. K, ἐπειδὴ μηδ᾽ αὐτοὶ ἰχϑύων ἅπτονται lemm. 
Α 15 suppl. Schw 17 σφῆνες ἃ: corr. C 18 διδα- 
Ἀτυλαίων À: corr. C διὰ τὸ πλάτος ἔχειν Cramer 20 τε add. 
ex p. 288b 

ex 
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φησίν (p.610 b 14), ὅτι ξῶσιν οἵ κεστρεῖς x&v ἀφαιρε- 

ϑῶσι τὰς κέρκους. ἀπεσϑίεται δ᾽ ὁ μὲν κεστρεὺς ὑπὸ 
λάβρακος, ὁ δὲ γόγγρος ὑπὸ μυραίνης. ἡ δὲ λεγομένη 
παροιμία κεστρεὺς νηστεύει ἐπὶ τῶν δικαιοπραγούντων 

ἀκούεται, ἐπειδὴ οὐ σαρκοφαγεῖ ὁ κεστρεύς. ᾿ἀναξίλας 
ἐν Μίονοτρόπῳ Μάτωνα τὸν σοφιστὴν ἐπὶ γαστριμαργίᾳ 

διαβάλλων φησί (II 269 Κ)᾽ 

τοῦ κεστρέως κατεδήδοχεν τὸ χρανίον 

ἀναρπάσας Mivov: ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι. 
ὁ δὲ καλὸς ᾿“ρχέστρατός φῆσι (fr.25 R) 

κεστρέα δ᾽ Αἰγίνης ἐξ ἀμφιρύτης ἀγόραζξε, 
ἀνδράσι r^ ἀστείοισιν ὁμιλήσεις. 

Διοκλῆς Θαλάττῃ (1767 K) 

ἅλλεται δ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς 
χεστρεύς. 

19. ὅτι δὲ εἶδος κεστρέων οἵ νήστεις "Aoyummog 
Ἡρακλεῖ γαμοῦντί φησιν (1681 K) 

νήστεις κεστρέας. κεφάλους. 

᾿ἀντιφάνης άμπωνι (II 68 K) 
κεστρεῖς ἔχων, ἀλλ᾽ οὐ στρατιώτας τυγχάνεις 
νήστεις. 

"Ἄλεξις Φρυγί (II 390 K) 

ἐγὼ δὲ κεστρεὺς νῆστις οἴκαδ᾽ ἀποτρέχω. 
"Ausubíag ᾿Ζποκοτταβίζουσιν (I670 K) 

ἐγὼ δ᾽ ἰὼν πειράσομαι 
εἰς τὴν ἀγορὰν ἔργον λαβεῖν᾽ ἧττόν γ᾽ ἂν οὖν 
νῆστις καϑάπερ κεστρεὺς ἀκολουϑήσεις ἐμοί. 

Εὔφρων Aícyo& (IV 489 M) 
Μίδας δὲ κεστρεύς ἐστι" νῆστις περιπατεῖ. 

8 Ἀρανεῖον A: corr. C 20 ἄλλους AC: corr. Mein 25 ἐὼν 
Abresch: ἰδὼν A 26 γὰρ ovv Dobr 

ATHENAEUS II. 12 
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Φιλήμων Συναποϑνησκουσιν (II 501 K)' 
ἠγόρασα νῆστιν xeGroé ὀπτὸν οὐ μέγαν. 

᾿ριστοφάνης Γηρυτάδῃ ( 480 K) 
ἄρ᾽ ἔνδον ἀνδρῶν κεστρέων ἀποικία: 
ὡς μὲν γάρ ἐστε νήστιδες. γινώσκεται. 

᾿ναξανδροίδης Ὀδυσσεῖ (II 148 K) 
τὰ πόλλ᾽ ἄδειπνος περιπατεῖ, κεστρῖνός ἐστι νῆστις͵ 

Εὔβουλος Ναυσικάᾳ (II 188 K)' 

ὃς νῦν τετάρτην ἡμέραν βαπτίζεται. 

νῆστιν πονηροῦ κεστρέως τρίβων βίον. 

80. τούτων ποτὲ λεχϑέντων ἐπὶ τῷ καλῷ τούτῳ 
ὄψῳ τῶν κυνικῶν τις ἑσπέριος ἐλθὼν ἔφη ἄνδρες 

φίλοι. μὴ καὶ ἡμεῖς [νηστείαν] ἄγομεν Θεσμοφορίων 
τὴν μέσην. ὅτι δίκην κεστρέων νηστεύομεν; ὡς γὰρ 
ὁ Δέφιλός φησιν ἐν “ημνίαις (II 558 Κ)᾽ 

οὗτοι δεδειπνήκασιν᾽ ὁ δὲ τάλας ἐγὼ 
Χ ^? E e , 3 

308 κεστρεὺς ἂν εἴην ἕνεκα νηστείας ἄκρας. 

ὑπολαβὼν δὲ Μυρτίλος" 
"xol στῆτ᾽ ἐφεξῆς, 

ἔφη. κατὰ τὸν Θεοπόμπου ᾿Ηδυχάρην (I 186 K) 
κεστρέων νῆστις χορός. 

λαχάνοισιν ὥσπερ χῆνες ἐξενισμένοι. 
οὐ πρότερον γάρ τινος μεταλήψεσϑε, ἕως ἂν ἢ ὑμεῖς 
ἢ ὃ συμμαϑητὴς ὑμῶν Οὐλπιανὸς εἴπητε διὰ τί νῆστις 
μόνος τῶν ἰχϑύων ὁ κεστρεὺς καλεῖται. καὶ 0 Οὐλ- 
πιανὸς ἔφη Ὅτι οὐδὲν δέλεαρ ἐσϑίει ἔμψυχον, καὶ 
ἀνελχυσϑεὶς δ᾽ οὐ δελεάζεται οὔτε σαρκὶ οὔτ᾽ ἄλλῳ 
τινὶ ἐωψύχῳ. ὡς ᾿Δριστοτέλης ἱστορεῖ (h. an. 591 b 2) 

2 κπεστρέοναοπτὸν Α: corr. Mus ὅ ἐστι Α εἰσὶ C: corr. s 
γινώσκετε ΑΟ: corr. Mus 18 νηστείαν del. Nauck ϑεσμοφο- 
ρείων À: corr. C 23 μεταλήψεσϑαι A: corr. Mus 

15 

25. ἢ 
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φάσχων ὅτι μὴ νῆστις Ov φαῦλός ἐστι καὶ ὅτι ἐὰν Ὁ 
φοβηϑῇ κρύπτει τὴν κεφαλήν ὡς τὸ πᾶν κρύπτων 

^ , , e -“ / uu 

σῶμα. Πλατῶν τε ἐν Βορταῖς φησιν (I 608 K) 

ἐξιόντι [μὲν] γὰρ 

ἁλιεὺς ἀπήντησεν φέρων μοι κεστρέας. 
ἰχϑὺς ἀσίτους καὶ πονηροὺς ἔν γ᾽ ἐμοί, 

σὺ δέ μοι εἰπέ, ὦ Θετταλὸν πάλαισμα Μυρτίλε. διὰ 
τί οἵ ἰχϑύες ὑπὸ τῶν ποιητῶν ἔλλοπες καλοῦνται. 

. e» H ν᾿» E : / ᾿ ' 
xal ὅς" "iro, διὰ τὸ ἄφωνοι εἶναι" βούλονται γὰρ κατὰ 
τὴν ἀναλογίαν ἴλλοπές τινὲς εἶναι διὰ τὸ εἴργεσθαι 

- ^ » E ^ φωνῆς. ἐστὶ γὰρ τὸ uiv ἴλλεσϑαι εἴργεσθαι, ἡ δὲ Ow 
φωνή. καὶ γὰρ τοῦτ᾽ ἀγνοεῖς ἔλλοψ τις ὦν. ἐγὼ δὲ 
κατὰ τὸν σοφὸν ᾿Επίχαρμον (p.262 L) μηδὲν ἀποκρι- 
νομένου τοῦ κυνὸς 

τὰ π N - óv LA ὃ 2/4 ἢ e , ' UL , 

ρὸ τοῦ δύ᾽ ἄνδρες ἔλεγον, εἷς ἐγὼν ἀποχρέω, 
καὶ φημὶ ἔλλοπες διὰ τὸ εἶναι λεπιδωτοί. λέξω δὲ 
καὶ μὴ προβληϑέντος διὰ τί οἵ Πυϑαγορικοὶ τῶν μὲν 
1AÀ , , , re, ^ δὲ * 9 y ἄλλων ἐμψύχων μετρίως ἅπτονται. τινὰ δὲ καὶ θύοντες, 
ἰχϑύων μόνων οὐ γεύονται τὸ παράπαν... . ἢ διὰ τὴν 
ἐχεμυϑίαν; ϑεῖον γὰρ ἡγοῦνται τὴν σιωπήν. ἐπεὶ οὖν 
καὶ ὑμεῖς. ὦ Μολοττικοὶ χύνες. πάντα μὲν σιωπᾶτε, 
πυϑαγορίζετε δὲ oU, ἡμεῖς μὲν ἄλλους ἰχϑυολογήσομεν. 

81. KOPAKINOZ. “οἵ μὲν ϑαλάττιοι, φησὶν ἱκέσιος, 
ὀλιγότροφοι καὶ εὐέχκριτοι, εὐχυλίᾳ δὲ μέσοι. ᾿Ζ49ι- 

στοτέλης δ᾽ ἐν πέμπτῳ toov μορίων (p. 543230) συμ- 
βαίνειν μέν φησι σχεδὸν πᾶσι τοῖς ἰχϑύσι ταχεῖαν γί- 

1 μὴ Arist: καὶ AC 4 μὲν del. Mein 6 καὶ τοὺς π. 
AC: eorr. Gesner. ἦγέ μοι AC: corr. Kock 7 Θεττ. παλ. poetae 
verba 7.8 διότι AC: corr. Καὶ 16 ἄλοπες (Ain ras. mai. m!) 
Α λέοπες C: corr. Cas coll. schol. Theocr. 1 42 18 ἁπτό- 
μενο: Καὶ 19 δὲ μόνων C hiatus expleri potest ex Plnt. qu. 
symp. p. 729a 22 ἄλλως C 24 δὲ Coraes: ys AC 
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νεσϑαι τὴν αὔξησιν, (οὐχ ἥκιστα δὲ κορακίνῳ. τίκτει 

δὲ πρὸς τῇ γῇ καὶ τοῖς βρυώδεσι καὶ δασέσι. Σπεύ- 
σιππος δ᾽ ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων ἐμφερεῖς φησιν εἶναι 
μελάνουρον καὶ κορακῖνον. Νουμήνιος δ᾽ ἐν AAtev- 

τικῷ φησι (fr. 12 Birt)* 

ῥηϊδίως ἕλκοιο καὶ αἰολίην κορακῖνον. 

μήποτ᾽ οὖν καὶ oí παρ᾽ ᾿Επιχάρμωῳ αἰολίαι λεγόμενοι 
ἐν Μούσαις (p.239 1) κορακῖνοί εἰσι. φησὶ γάρ᾽ 

αἰολίαι πλῶτές τε κυνόγλωσσοί τε. 

ἐν δὲ Ἥβας γάμῳ (p.233 L) x«l τῶν αἰολιῶν μνημονεύει 

ὡς διαφόρων" 
uUsg ἀλφησταί τε κορακῖνοί τε κοριοειδέες. 

αἰολίαι πλῶτές τε κυνόγλωσσοί τε. 

Εὐθύδημος δ᾽ ἐν τῷ περὶ ταρίχων τὸν κορακῖνόν 
φησιν ὑπὸ πολλῶν σαπέρδην προσαγορεύεσϑαι. ὁμοίως 
δ᾽ εἴρηκε καὶ Ἡρακλέων ὃ ̓ Εφέσιος. ἔτι δὲ Φιλότιμος 
ἐν Ὀψαρτυτικῷ. ὅτι δὲ καὶ πλατιστακὸς καλεῖται ὁ σα- 

πέρδης, καϑάπερ καὶ ὁ κορακῖνος. Παρμένων φησὶν 

ὁ 'Ρύδιος ἐν πρώτῳ μαγειρικῆς διδασκαλίας. ᾽άριστο- 
φάνης δ᾽ ἐν Τελμησσεῦσι (1 ὅ51 K) ᾿μελανοπτερύγων. 
ἔφη. κορακίνων. ὑποκοριστικῶς δὲ ὠνόμασεν αὐτοὺς 
Φερεχράτης ἐν ᾿Επιλήσμονι (1 160 K) 

309 τοῖς σοῖσι συνὼν κορακινιδίοις 
καὶ μαινιδίοις. 

"Augus δ᾽ ἐν "IoAéuo (II 242 K) 
ὅστις xogexivov ἐσϑίει ϑαλάττιον 
γλαύχου παρόντος. οὗτος οὐκ ἔχει φρένας. 

of δὲ Νειλῶται κορακῖνοι ὅτι γλυκεῖς καὶ εὔσαρκοι, 

ἔτι δὲ ἡδεῖς. οἵ πεπειραμένοι ἴσασιν. ὠνομάσϑησαν 

1 οὐχ add. ex Arist 6 ἕλκοιτο A: corr. Β 12. 13 uvg et 
κοροειδέες et αἰόλαι À: corr. ex p.282a.— 17 πλατιστατικὸς À: corr. C 
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δὲ διὰ τὸ διηνεκῶς τὰς κόρας κινεῖν καὶ οὐδέποτε 

παύεσϑαι. καλοῦσι δ᾽ αὐτοὺς οἵ ᾿Δλεξανδρεῖς πλάτακας 

ἀπὸ τοῦ περιέχοντος. 
82. ΚΥΤΡΙΝΟΣ. τῶν σαρχοφάγων καὶ οὗτος. ὡς oxog , 

"AoiororéAqg ἱστορεῖ (p.309 R), καὶ συναγελαστικῶν. 
^ ^ - 3 € ' - , 2 2 e ' Ἁ 

τὴν δὲ γλῶτταν οὐχ vxo τῷ στόματι. ἀλλ΄ ὑπὸ τὸ 

στόμα κέχτηται. ΖΊωρέίων δ᾽ αὐτὸν ἐν τοῖς λιμναίοις 
καὶ ποταμίοις καταλέγων γράφει οὕτως" “λεπιδωτόν., 

ὃν καλοῦσί τινες xvzQivov. 
83. ΚΩΒΙΟΙ. πολύχυλοι, ὥς φησιν Ἱκέσιος. εὐ- 

στομίᾳ διαφέροντες, εὐέκκριτοι, ὀλιγότροφοι καὶ κακό- 
χυμοι. διαφέρουσι δ᾽ εὐστομίᾳ οἵ λευκότεροι τῶν με- 
λάνων. ἡ δὲ τῶν χλωρῶν κωβιῶν σὰρξ χαυνοτέρα 
ἐστὶν καὶ ἀλιπεστέρα" καὶ χυλὸν ἐλάττονα καὶ λεπτό- 
τερον ἐναφιᾶσι. τροφιμώτεροί τ᾽ εἰσὶ διὰ τὸ μέγεϑος. 
“Ιιοκλῆς φησι τοὺς πετραίους αὐτῶν μαλακοσάρκους 
εἶναι. Νουμήνιος δ᾽ ἐν AAevtuxà κώϑους αὐτοὺς 
καλεῖ (fr. 10 Birt)' 

"^ , κ᾿ m , A1 ? , , ἢ σκάρον ἢ κῶϑον τροφίην x«i ἀναιδέα λέην. 
καὶ Σώφρων ἐν τῷ ᾿Δγροιώτῃ (fr.52 Bo) ἱχωϑῶνο- 

πλύται᾽ φησί καὶ τὸν τοῦ ϑυννοϑήρα δὲ υἱὸν ἴσως 
3 A , , , - 5 

ἀπὸ rovrov Κωϑωνίαν προσηγόρευσεν. Σικελιῶται ὃ 

εἰσὶν οἵ τὸν κωβιὸν κώϑωνα καλοῦντες, ὡς Νέκαν- 
δρός φησιν ὃ Κολοφώνιος ἐν ταῖς Γλώτταις (fr. 141 Sch) 

καὶ ᾿ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς περὶ Σώφρονος. ᾿Επέχαρ- 
μος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ κωβιοὺς ὀνομάζει (p. 384 L) 

, 2. 2 , 4 749. € A , 
τρυγόνες τ ὀπισϑόκεντροι καὶ μάλ᾽ ἁδροὶ κωβιοί. 

4 κυπριανὸς et 9 κυπριανόν À: corr. C 6 ovx iv τῷ 
στ. Schw 18 δέ εἰσι Ὁ 19 Ósugv A: corr. Schw cf. p. 304e 
20 ἀγροιωτικῶι ϑωλινοπλύται À: corr. Cas 97 χαλαδροι A 
χαλάδριο; C: corr. Cas 
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᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν Τίμωνι ἐπαινῶν τοὺς κωβιοὺς καὶ 
ὁπόϑεν εἰσὶ κάλλιστοι δηλοῖ διὰ τούτων (II 100 K) 

ἥκω πολυτελῶς ἀγοράσας εἰς τοὺς γάμους. 
λιβανωτὸν ὀβολοῦ roig ϑεοῖς καὶ ταῖς θεαῖς 

πάσαισι, τοῖς δ᾽ ἥρωσι τὰ ψαίστ᾽ ἀπονεμῶ. 
ἡμῖν δὲ τοῖς ϑνητοῖς ἐπριάμην κωβιούς. 

5 ὡς προσβαλεῖν δ᾽ ἐκέλευσα τὸν τοιχωρύχον, 
e τὸν ἰχϑυοπώλην, ἱπροστίϑημι. φησί. σοὶ 

τὸν δῆμον αὐτῶν" εἰσὶ γὰρ Φαληρικοί: 
ἄλλοι δ᾽ ἐπώλουν. ὡς ἔοικ᾽, Ὀτρυνικούς. 

Μένανδρος ᾿Εφεσίῳ (IV 125 Νὴ" 
τῶν ἰχϑυοπωλῶν ἀρτίως τις τεττάρων 

δραχμῶν ἐτίμα κωβιοὺς .... σφόδρα. 
ποταμίων ὃὲ κωβιῶν μνημονεύει ΖΦ ωρίων ἐν τῷ περὶ 
ἰχϑύων. 

84. ΚΟΚΚΥΓΕΣ. Ἐπίχαρμος (p.283 L) 

κἀγλαοὶ κόκκυγες. οὖς παρσχίζομες 
f πάντας. ὀπτᾶντες δὲ χἀδύναντες αὐτοὺς χναύομες. 

M , , ^ 3 A 3 E , xci zc ocv δέ φησι δεῖν αὐτοὺς ὀπτᾶν παρασχίσαντας 
κατὰ ῥάχιν καὶ παρηδύνειν χλόῃ, τυρῷ [óoi], σιλφίῳ. 

ἁλί, ἐλαίῳ" στρέφοντα δὲ ἀλείφειν καὶ ὑποπάσσειν ἁλὶ 
3 , 2 , Nox m9 2 ' 3 9703 - 

ὀλίγῳ, ἀφελόντα δὲ ὄξει ῥᾶναι. ἐρυϑρὸν δ᾽ αὐτὸν καλεῖ 
40 iN » , ΞΞ ΄ e , - VS 

«zo τοῦ συμβεβηκότος Νουμήνιος ovrog (fr.15 Birt) 
N ? , M 

ἄλλοτ᾽ ἐρυῦρον 
, 5 13557 5 »" - 

X0XXVy ἡ ὀλίγας πεμφηρίδας. ἄλλοτε σαῦρον. 

810 85. KYON ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ. περὶ τούτων φησὶν '4g- 
- , e ^ $ 

χέστρατος ὃ τῶν ὀψοφάγων Ἡσίοδος ἢ Θέογνις" ἣν 

5 ἀπονέμων AC: corr. ΟΟὉ 6 ϑνητοῖσιν A: corr. O 8 φημί 
Α: corr. C 11 ἐφεσίοις Α 18 πάντες ΑΟ: corr. K χήδύ- 
νοντες C χγαύομες À: corr. Ὁ 19 παρσχίσαντας AC 20 oi 
om. C del. Καὶ 

10 
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ὃὲ xal ὁ Θέογνις περὶ ἡδυπάϑειαν, ὡς αὐτὸς περὶ 
αὑτοῦ φησιν διὰ τούτων (991 B) 

τῆμος δ᾽ ἠέλιος μὲν ἐν αἰϑέρι μώνυχας ἵππους 

ἄρτι παραγγέλλοι μέσσατον ἦμαρ ἔχων. 

5 δείπνου δὴ λήγοιμεν. ὅσου τινὰ ϑυμὸς ἀνώγοι 
παντοίων ἀγαϑῶν γαστρὶ χαριζόμενοι. 

5 χέρνιβα δ᾽ αἶψα ϑύραξε φέροι, στεφανώματα δ᾽ εἴσω 
εὐειδὴς ῥαδινῇς χερσὶ “άκαινα κόρη. 

οὐδὲ τὸ παιδεραστεῖν ἀπαναίνεται ὃ σοφὸς οὗτος" λέ- 

10 ye, γοῦν (993 B) 

εἶτ᾽ εἴησα καλὴν uiv égíusgov ὕμνον ἀείδειν. 
ἄϑλον δ᾽ ἐν μέσσῳ παῖς καλός ἄνϑος ἔχων 

σοί τ᾽ εἴη καὶ ἐμοὶ σοφίης πέρι δηριόωσι. 
γνοίης y' ὅσσον ὄνων κρέσσονες ἡμίονοι. 

15 ὁ δ᾽ οὖν ᾿ἀρχέστρατος ἐν ταῖς καλαῖς ταύταις ὑπο- 

ϑήκαις παραινεῖ (fr. 28 R)' 
ἐν δὲ Τορωναίων ἄστει τοῦ καρχαρία χρὴ 
τοῦ κυνὸς ὀψωνεῖν ὑπογάστρια κοῖλα κάτωϑεν. 
εἶτα κυμίνῳ ταῦτα πάσας ἁλὶ μὴ συχνῷ ὕπτα" 

20 ἄλλο δ᾽ ἐκεῖσε, φίλη κεφαλή, μηδὲν προσενέγκῃς. 
5 εἰ μη γλαυκὸν ἔλαιον. ἐπειδὰν δ᾽ ὀπτὰ γένηται, 
ἤδη τριμμάτιόν τὲ φέρειν καὶ ἐκεῖνα μετ᾽ αὐτοῦ. d 
ὅσσα δ᾽ ἂν ἐν λοπάδος κοίλης πλευρώμασιν ἕψης, 
μήϑ᾽ ὕδατος πηγὴν .... μήτ᾽ οἴνινον ὄξος 

25 συμμίξῃς, ἀλλ᾽ αὐτὸ μόνον κατάχευον ἔλαιον 
10 αὐχμηρόν τε κύμινον. ὁμοῦ δ᾽ εὐώδεα φύλλα. 

1 ἡδυπαϑείας AC: corr. Mus 5 λήγοι μένος οὔτινα À: 
corr. Schw ὅπου Theogn 6 γαρισσάμενοι Bergk 11 cor- 
ruptus 19 αὐτὰ AC: corr. Mein, λιτὰ Wilam 22 cs 
Sehneider: δὲ A ἐκεῖνο Καὶ 28 πληρώμασιν AC: corr. Iae 
24 πληγὴν À: corr. C 
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ἕψε δ᾽ im ἀνϑρακιῆς φλόγα τούτοις μὴ προδε- 
νεγκὼν 

καὶ κίνει πυκινῶς, uw προσκαυϑέντα λάϑῃ Gc. 

ἀλλ᾽ οὐ πολλοὶ ἴσασι βροτῶν τόδε ϑεῖον ἔδεσμα 
e οὐδ᾽ ἔσϑειν ἐθέλουσιν. ὅσοι κεπφαττελεβώδη 5 

15 ψυχὴν κέκτηνται ϑνητῶν εἰσίν τ᾿ ἀπόπληκτοι 
ὡς ἀνϑρωποφάγου τοῦ ϑηρίου ὄντος. ἅπας δὲ | 
ἰχϑὺς σάρκα φιλεῖ βροτέαν, ἄν που περικύρσῃ. | 

| τούτου τοῦ ἰχϑύος μέρος ἐστὶ xal ὁ ὑπὸ Ρωμαίων κα- 
λούμενος ϑυρσίων, ἥδιστος ὧν καὶ τρυφερώτατος. 10 

86. AABPAKEZ. οὗτοι, Og ᾿“ριστοτέλης ἱστορεῖ 

(p.310 R), μονήρεις εἰσὶ καὶ σαρκοφάγοι. γλῶσσαν δ᾽ 
ἔχουσιν ὀστώδη καὶ προσπεφυκυῖαν, καρδίαν τρίγωνον" 

f ἐν δὲ πέμπτῳ ξῴων μορίων (p.543 Ὁ 8) τίκτειν αὐτοὺς 
καϑάπερ τοὺς κεστρεῖς καὶ χρυσόφρυας μάλιστ᾽ οὗ ἂν 15 | 

ποταμοὶ ῥέωσι. τίκτουσι δὲ χειμῶνος καὶ τίκτουσι δίς. 

Ἱκέσιος δέ φησιν ὅτι oí λάβρακες εὔχυλοί εἰσι καὶ 

οὐ πολύτροφοι., πρὸς δὲ τὴν ἔκκρισιν ἥσσονες, εὐστο- 
μίᾳ δὲ πρῶτοι κρίνονται. ὠνομάσϑη δ᾽ ὁ ἰχϑὺς παρὰ 
τὴν λαβρότητα. λέγεται δὲ ὅτι καὶ συνέσει τῶν ἄλλων 30 

ἰχϑύων διαφέρει. ἐπινοητικὸς ὧν τοῦ διασῴξειν éavróv. 

διὸ καὶ ὁ κωμῳδιοποιὸς ᾿ριστοφάνης φησί (1543 K) 
811 λάβραξ ὃ πάντων ἰχϑύων σοφώτατος. 

᾿λκαῖος δ᾽ ὃ μελοποιὸς μετέωρόν φησιν αὐτὸν νή- 
χεῦϑαι (fr. 107 B. ὁ δὲ σοφὸς ᾿“ρχέστρατος (fr. 53 R) 

λάμβανε δ᾽ ἐκ Γαίσωνος ὅταν Μίλητον ἵκηαι: 
κεστρέα τὸν κέφαλον καὶ τὸν ϑεόπαιδα λάβρακα. 

n 25 

3 πυκνῶς AC: corr. Schneider 5 κπούφαν ys (καὶ C) 
λεβώδη AC: corr. Bentl 7 ὡς δ᾽ A: corr. C 8 .βροτέαν AC: 
βροτέην p. 163d 18 ἧσσον A: corr. C 18. 19 εὐστομαχώ- 
rero, lemm. A: fort. εὐστομαχίᾳ 
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εἰσὶ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἄριστοι" ὁ γὰρ τύπος ἐστὶ τοιοῦτος. 
πιότεροι δ᾽ ἕτεροι πολλοὶ Καλυδῶνί τε κλεινῇ 

5 ᾿Δμβρακίᾳ v' ἐνὶ πλουτοφόρῳ Βόλβῃ τ᾽ ἐνὶ λίμνῃ" 
ἀλλ᾽ οὐκ εὐώδη γαστρὸς κέκτηνται ἀλοιφὴν 
οὐδ᾽ οὕτω δριμεῖαν. ἐκεῖνοι δ᾽ εἰσίν, ἑταῖρε, 
τὴν ἀρετὴν θαυμαστοί. ὅλους δ᾽ αὐτοὺς ἀλεπίστους 
ὀπτήσας μαλακοὺς χρηστῶς προσένεγκε δίχ᾽ ἅλμης. 

10 μηδὲ προσέλϑῃ σοί ποτε τοὔψον τοῦτο ποιοῦντι 

μήτε Συρακόσιος μηϑεὶς μήτ᾽ ᾿Ιταλιώτης." 
οὐ γὰρ ἐπίστανται χρηστῶς σκευαξέμεν" ἰχϑῦς, 

ἀλλὰ διαφϑείρουσι κακῶς τυροῦντες ἅπαντα 
ὄξει τὲ ῥαίνοντες ὑγρῷ καὶ σιλφίου ἅλμῃ. 

16 τῶν δὲ πετραίων ἰχϑυδίων τῶν τρισκαταράτων 

πάντων εἰσὶν ἄριστοι ἐπισταμένως διαϑεῖναι 
καὶ πολλὰς ἰδέας κομψῶς παρὰ δαιτὶ δύνανται 

ὀψαρίων τεύχειν γλίσχρων ἡδυσματολήρων. 
81. καὶ ᾿ἀριστοφάνης δ᾽ ἐν ἹἹππεῦσι μνημονεύει 
ὡς διαφόρων γινομένων τῶν περὶ τὴν Μίλητον λα- 

βράκων, ὅταν οὕτως λέγῃ (361) 
ἀλλ᾽ οὐ λάβρακας καταφαγὼν Μιλησίους κλονήσεις. 

ἐν δὲ “ημνίαις (1487 K) 

οὐ χρανίον λάβρακος, οὐχὶ κάραβον πρίασϑαι, 

ὡς διαφόρου ὄντος τοῦ τῶν λαβράκων ἐγκεφάλου κα- 
ϑάπερ καὶ τοῦ τῶν γλαύκων. καὶ Εὔβουλος δ᾽ ἐν 

Τιτϑαῖς φησι (I1 204 K)* 

μὴ πολυτελῶς, ἀλλὰ καϑαρείως" ὅ τι ἂν ἡ 
ὁσίας ἕνεκα, σηπίδια ἢ τευϑίέδια 

2 πολλῷ K 7 δίχ᾽ Mein: à A 8 ποτε Coraes: πρὸς 
AC 10 γρηστοὺς AC: corr. Πα 14 παντοῖ᾽ εἰσὶν Ribb 
21 λήμναις A 22 πρανεῖον A 26 καϑαρίως À ὅτι ἐανη A: 
corr. Cas 217 ὁσίας ἕνεκ᾽ ἀρκεῖ" τευϑίδια, σηπίδια Ephippus 
p. 359a 

b 

d 
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πλεκτάνια μιχρὰ πουλύποδος. νῆστίν τινα. 
μήτραν. χόρια, πῦον, λάβρακος χρανίον 

εὐμέγεϑες. 

ὁ δὲ Γαίσων, οὗ ᾿ἀρχέστρατος μνημονεύει, ἡ Γαισωνὶς 
λίμνη ἐστὶ μεταξὺ Πριήνης καὶ Μιλήτου ἡνωμένη τῇ 

ϑαλάσσῃ, ὡς Νεάνϑης 0 Κυξικηνὸς ἱστορεῖ ἐν τῇ «ς΄ 

τῶν ᾿Ελληνικῶν (FHG IIL3). Ἔφορος δ᾽ ἐν τῇ πέμπτῃ 
(FHG I 260) ποταμὸν εἶναί φησι τὸν Γαίσωνα περὶ 
Πριήνην, ὃν εἰσρεῖν εἰς λίμνην. Ἴρχιππος ἐν ᾿Ιχϑύσι 

μνημονεύων τῶν λαβράκων φησίν (1 684 K) 

Αἰγύπτιος μιαρώτατος τῶν ἰχϑύων κάπηλος. 

Ἕρμαιος, ὃς βία δέρων δίνας γαλεούς τε πωλεῖ 
καὶ τοὺς λάβρακας ἐντερεύων. 

88. AATOZ. τοῦτον χατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν κράτιστον 
Ξ ΄, 3 , , e 

εἰναί φησιν Αρχεστρατος λέγων οὐτῶς (fr. 29 R) 

τὸν δὲ λάτον τὸν κλεινὸν ἐν ᾿ταλίῃ πολυδένδρῳ 
ὁ Σκυλλαῖος ἔχει πορϑωός, ϑαυμαστὸν ἔδεσμα. 

" DEA m" TAA τς Μ, , ' , 
οἱ Ó ἐν τῷ Νείλῳ ποταμῷ γινόμενοι λατοι τὸ μέγεϑος 
εξ ς /G M CERIEN ὃ δ ΄ À , 2 , c δὲ 

ὑρίσκονται καὶ ὑπὲρ διακοσίας λίτρας ἔχοντες. ὁ δὲ 
ἰχϑὺς οὗτος λευχότατος ὧν καὶ ἥδιστός ἐστι πάντα 

τρόπον σκευαξόμενος. παραπλήσιος ὧν τῷ κατὰ τὸν 

Ἴστρον γινομένῳ γλάνιδι. φέρει δ᾽ ὁ Νεῖλος καὶ ἄλλα 
γένη πολλὰ ἰχϑύων καὶ πάντα ἥδιστα, μάλιστα δὲ τὰ 

^ , M ' ^ , , , 

ϑιοτῶν κορακίνων. πολλὰ γὰρ καὶ τουτῶν yévy. Get 

ὁὲ καὶ τοὺς μαιώτας καλουμένους. ὧν μνημονεύει Ζ9- 
χιππος ἐν ᾿Ιχϑύσι διὰ τούτων (1 684 K) 

τοὺς μαιώτας καὶ σαπέρδας καὶ γλάνιδας. 
ΡΝ N M M N , , 'N 3 

εἰσὶ δὲ πολλοὶ περὶ τὸν llovrov, φέροντες τὴν óvoua- 

1 τὰ μικρὰ Α: corr. Schw, ἢ πλεκτάνι᾽ ἄττα [μικρὰ] Καὶ 
πολύποδος ἃ 16 ἰταλῆι AC: corr. Mus 24 τὰ γένη € 
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σίαν ἀπὸ τῆς λίμνης τῆς Μαιώτιδος. Νειλῷοι δ᾽ εἰσὶν 

ἰχϑύες. εἴ γ᾽ ἔτι μνημονεύειν δύναμαι πολυέτη τὴν 
ἀποδημίαν ἔχων. νάρκη μὲν ἡ ἡδίστη. χοῖρος, σῖμος. b 
φάγρος, ὀξύρυγχος. ἀλλάβης. G(Aovooe, συνοδοντίς. ἐλέω- 

τρις. ἔγχελυς, ϑροίσσα. ἄβραμις, τύφλη. λεπιδωτός, 
φῦσα. κεστρεύς. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι οὐκ ὀλίγοι. 

89. AEIOBATOZ. οὗτος καλεῖται καὶ δίνη. ἐστὶ 

δὲ λευκόσαρκος, ὡς Ez aívevog ἐν Ὀψαρτυτιχῷ. Πλά- 
τῶν ΦΖΣοφισταῖς (1631 K) 

κἂν ἢ γαλεός, κἂν λειόβατος, κἂν ἔγχελυς. 

90. ΜΥΡΑΙΝΑΙ. Θεόφραστος ἐν τῷ [ε΄] περὶ τῶν 
ἐν τῷ ξηρῷ διαιτωμένων (fr. 111, 4 W) ἔγχελύν φησιν 

xci μύραιναν πολὺν χρόνον δύνασθαι ἔξω τοῦ ὑγροῦ 
ξῆν διὰ τὸ μικρὰ ἔχειν βράγχια. καὶ ὀλίγον δέχεσθαι 
τὸ ὑγρόν. τροφίμους δ᾽ αὐτὰς εἶναί ΤΠ ὁ Ἱκέσιος c 

οὐχ ἧττον τῶν ἐγχέλεων. ἀλλὰ καὶ τῶν γόγγρων. 

᾿Δριστοτέλης δὲ ἐν δευτέρῳ ζῴων μορίων (p. 310 R) 

ἐκ μικροῦ φησιν αὐτὴν ταχεῖαν τὴν αὔξησιν λαμβά- 
νεῖν καὶ εἶναι καρχαρόδουν τίκτειν τε πᾶσαν ὥραν 

μικρὰ Qé. Ἐπίχαρμος δ᾽ ἐν Μούσαις χωρὶς τοῦ σ 
μυραίνας αὐτὰς καλεῖ οὑτωσὶ λέγων (p.939 L) 

οὔτε γόγγρων (Qv) τι παχέων οὔτε μυραινᾶν ἀπῆς. 
ὁμοίως δὲ καὶ Σώφρων (fr 68 Bo. Πλάτων δ᾽ ἢ 
Κάνϑαρος ἐν τῇ Συμμαχίᾳ (1640 K) σὺν τῷ 6 

βατίς τε καὶ σμύραινα 

πρόσεστιν. 
, ? H c M , , M , E Zooícov δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων τὴν ποταμίαν φησὶ à 

1 νειλῶιοι lemm. ἃ et C: γφειλαῖοι A 9 ἰχϑύες ἄλλοι τε 
xal εἴ γε C ὅ τύφλην A: corr. Mus 11 ε΄ del. Cas 
17 πέμπτῳ fov ed. Bas, at cf. p. 304c 22 γόγγφωι Α ov add. 
Ahrens μύραιναν απης À: corr. Koen 27 pnué À: corr. C 
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αὐραιναν ἔχειν μίαν ἄκανθαν μόνην. ὁμοίαν τῷ ὀνί- 
ὄκῳ τῷ καλουμένῳ γαλλαρίᾳ. ᾿άνδρέας δ᾽ ἐν τῷ περὶ 
δακέτων τῶν μυραινῶν φησιν δακούσας ἀναιρεῖν τὰς 

ἐξ ἔχεως. εἶναι δ᾽ αὐτὰς ἧττον καὶ περιφερεῖς (xal? 
ποικίλας. Νίκανδρος δ᾽ ἐν Θηριακῷ (823): 

μυραίνης δ᾽ ἔχπαγλον, ἐπεὶ μογεροὺς ἁλιῆας 
πολλάκις ἐμβούξασα κατεπρήνιξεν ἐπάκτρων 

825 εἰς ἅλα φυζηϑέντας. ἐχετλίου ἐξαναδῦσα" 

εἰ ἔτυμον κείνην ys σὺν οὐλοβόροις ἐχίξσσι 
ϑόρνυσϑαι, προλιποῦσαν ἁλὸς νόμον. ἠπείροισιν. 

᾿νδρέας δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν ψευδῶς πεπιστευμένων 

ψεῦδός φησιν εἶναι τὸ μύραιναν ἔχει μίγνυσθαι προερ- 

χομένην ἐπὶ τὸ τεναγῶδες: οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τενάγους 
“ » 2 , , ΄ 

ἔχεις νέμεσϑαι. φιληδοῦντας ἀμμώδεσιν ἐρημίαις. Σώ- 

στρατος δὲ ἐν τοῖς περὶ ζῴων (ἐστὶ δὲ δύο ταῦτα 

βιβλία) συγκατατίϑεται τῇ μίξει. 
91. ΜΥΡΟΣ. ὁ δὲ μῦρος. ὥς φησιν ᾿“ριστοτέλης 

ἐν πέμπτῳ fov μορίων (p. δ48 ἃ 34), διαφέρει τῆς σμυ- 
, M , ραίνης. ἣ uiv γὰρ ποικίλον καὶ ἀσϑενέστερον. ὁ δὲ 

αὖρος λειόχρως x«i ἰσχυρὸς χαὶ τὸ χρῶμα ὅμοιον 

ἔχει ἴυγγι ὀδόντας τε ἔσωϑεν x«i ἔξωϑεν. Δωρίων 

δὲ τὸν μῦρόν φησι τὰς διὰ σαρκὸς ἀκάνϑας οὐκ ἔχειν. 
3 . 0 4 , Ne ' c zi - 
ἀλλ᾽ ὅλον εἶναι χρήσιμον καὶ ἁπαλὸν ὑπερβολῇ. suvat 

δὲ αὐτῶν γένη δύο εἰσὶ γὰρ οἱ μὲν μέλανες, oV δ᾽ 

ὑποπυρρίζοντες. κρείσσονες δ᾽ εἰσὶν οἱ μελανίζξοντες. 
᾿“ρχέστρατος δὲ ὁ ἡδονικὸς φιλόσοφός φησιν (fr. 32 R) 

8 Ἰιταλίας δὲ ... μεταξὺ κατὰ στενοχύμονα πορϑμὸν 

4 καὶ add. Καὶ 6 ἐπὶ A 7 ἐκβρύξασα ἃ 8 φυση- 
ϑέντας ἐχέταιον Α 14 λιμώδεσιν AC: corr. Scal 15 δύο 
AC: δ΄ Schneider 20 cu?ooc ὁμόχρους Arist 21 ἔχει τῇ 
πίτυι Arist ὁλόντατε AC — 27 Θρινακίης δὲ | Ἰταλίας τε Ribb 
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ἡ πλωτὴ μύραινα καλουμένη ἄν ποτὲ ληφϑῇ: 
ὠνοῦ" τοῦτο γάρ ἐστιν ἐκεῖ ϑαυμαστὸν ἔδεσμα. 

92. ΜΑΙΝΙΔΕΣ. ταύτας φησὶν Ἱκέσιος εὐχυλοτέρας 
εἶναι τῶν xov, λείπεσϑαι δὲ εὐστομίᾳ καὶ τῷ πρὸς 
τὴν ἔχκρισιν τῆς κοιλίας συνεργεῖν. Σπεύσιππος δ᾽ 
ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων ὕμοιά φησιν εἶναι τῇ μαινίδι 
βόακα καὶ σμαρίδας, ὧν μνημονεύειν καὶ EzíyaQuov 

ἐν Γᾷ καὶ Θαλάσσᾳ οὕτως (p.224L) 
Oxy ὁρῇ βῶκάς {τε πολλοὺς καὶ σμαρίδας. 

Ἐπαίνετος δ᾽ ἐν Ὀψαρτυτικῷ φησι “σμαρίδα, ἣν 
ἔνιοι καλοῦσι κυνὸς εὐναί ᾿δντιφάνης δ᾽ ἐν Aygoízo 
ἢ Βουταλίωνι Ἑκάτης βρώματα καλεῖ τὰς μαινίδας διὰ 

τὴν βραχύτητα, λέγων οὕτως (1 89 K) 
τοὺς γὰρ μεγάλους τούτους ἅπαντας νενόμικα 
ἀνθρωποφάγους ἰχϑῦς. B. τί φής. ὦ φίλτατε, 
ἀνθρωποφάγους; πῶς; I. oUg {ἂν ἄνϑρωπος 

φάγοι 

δηλονότι" ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ᾿Εχάτης βρώματα. 
5 & φησιν ovrog, μαινίδας καὶ τριγλίδας. 

καλοῦνται δέ τινες καὶ λευκομαινίδες, ἃς ἔνιοι βόακας 

ὀνομάζουσι. Πολέοχος Κορινϑιαστῇ (IV 589 M): 
ὅπως Gc πείσῃ μηδὲ sig, πρὸς τῶν ϑεῶν, 

τοὺς βόακα:, ἄν ποτ᾽ RUP λευκομαινίδας καλεῖν. 

93. MEAANOYPOZ. περὶ τούτου φησὶ Νουμήνιος 

ἐν ᾿4λιευτικῷ (fr. 18 Birt) 

Gxogzíov ἢ πέρκαισι καϑηγητὴν μελάνουρον. 
ς ? 2M b , 7 

Ιχέσιος δ᾽ αὐτὸν cagyQ φησιν παραπλήσιον εἰναι. za- 

ταδεέστερον δὲ τῇ εὐχυλίᾳ καὶ τῇ εὐστομία, μικρῶς 

9 οχχωώρη Α: corr. Cas τε add. Di μαρίδας A — 11 εὖνά A 
εὐνάς C: corr. Mein ex p. 8288 10 personae notam add. Dobr 
ovg ἂν lac (ὧν ἂν Dobr): οὖν AC ὡς A p. 8588. 20 ἃς add. C 
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δὲ παραστύφειν καὶ εἶναι τρόφιμον. μνημονεύει δ᾽ αὖ- 
τοῦ Ἐπίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ (p.234 L) χαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ (p. 3841, 

ἣν δὲ σαργῖνοί τε μελάνουροί τε. 
3 2 b] € NN ^ , 

““ριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ περὶ ξῳικῶν (p.291 R) γράφει 
er 2 , 9 

οὕτως" 'CogozvyooruxrOoL δὲ τῶν ἰχϑύων μελάνουρος 

καὶ σαργὸς πολύγραμμοί τε καὶ μελανόγραμμοι. ὅμοιον 

δὲ εἶναι τῷ μελανούρῳ φησὶ Σπεύσιππος ἐν δευτέρῳ 
c , ' ΄ ΄ e τ , " 
Ομοίων τὸν καλούμενον jvgov: ov Νουμήνιος χαλεῖ 

ψόρον οὕτως (fr 14 Bir" 
ἢ ψόρον ἢ σάλπας ἢ αἰγιαλῆα δράκοντα. 

04. ΜΟΡΜΥΡΟΣ. τροφιμώτατος. ὥς φησιν Ἰχέσιος. 
Ἐπίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ μύρμας αὐτοὺς ὀνο- 

D 4 B 
, ^ , ' , , , 3 

μάξει. εἰ μὴ διάφοροι τὴν φύσιν εἰσίν. γράφει δ 

οὕτως (p.235 L) 
M , , , n, Li 

(xai» χελιδόνες τε μὐρμαι τοί τε κολιᾶν μέζονες 

ἐντί. 

“ωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων μορμύλους αὐτοὺς 
p FU , , 5 md 

καλεῖ. 4vyxevg δ᾽ ὁ Σάμιος ἐν τῇ ὀψωνητικῇ τέχνῃ. 
BI , , € δ , , PES jv προσεφώνησέ τινι τῶν ἑταίρων δυσώνῃ. φησίν 
“οὐκ ἄχρηστον δὲ πρὸς τοὺς ἀτενίξζοντας καὶ μὴ συγκα- 
ϑιέντας τῇ τιμῇ καὶ τὸ κακῶς λέγειν παρεστηκότα τοὺς 

, , ? M 

ἰχϑύας. ἐπαγόμενον Aogéovocrov τὸν γράψαντα τὴν 
e , ἭἽ » M * ind A , 

Ηδυπαϑειαν ἡ τῶν ἄλλων τινὰ ποιητῶν καὶ λεγοντὰ 

τὸ μέτρον (Arch. fr. 31 R)* 
, 3 3 , 

μόρμυρος αἰγιαλεὺς κακὸς ἰχϑὺς οὐδέ ποτ᾽ ἐσϑλός. : 
814χαὶ (Arch. fr. R) τὴν ἀμίαν ὠνοῦ φϑινοπώρου.᾽ νῦν 

δ᾽ ἐστὶν ἔαρ. καὶ (Arch. fr. 26 R) 

6 μελανόγραμμοι μελανδέρινος ὅμοιον À: corr. C 7 δὲ add. 
Q0" ἐν A: eorr. C 15 καὶ add. ex p. 321a μυρμίαι AC: 
corr. indidem κοιλίαν AC: corr. Cas 19 δύσωνι ἢ ξζήνωνι A: 
corr. Sehw, cf. p. 228c 21 παρεστηκότας AC: corr. Coraes 
23 ἢ om. ἃ: add. C 
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κεστρέα τὸν ϑαυμαστόν, ὅταν χειμὼν ἀφίκηται, 
νῦν δ᾽ ἐστὶ ϑέρος" καὶ πολλὰ τῶν τοιούτων. ἀποσο- 
βήσεις γὰρ πολλοὺς τῶν ὠνουμένων καὶ προσεστηκότων. 
τοῦτο δὲ ποιῶν ἀναγκάσεις τὸ σοὶ δοκοῦν λαβεῖν αὐτόν." 

95. NAPKH. Πλάτων ἢ Κάνϑαρος ἐν Συμμαχίᾳ 
(I 640 K)' 

νάρκη γὰρ ἑφϑὴ βρῶμα χάριεν γίνεται. 

ὃ δὲ φιλόσοφος Πλάτων ἐν Μένωνί φησι φ. 80 d) 

ἱτῇ ϑαλαττίᾳ νάρχῃ" καὶ γὰρ αὕτη τὸν πλησιάξοντα 
ναρκᾶν ποιεῖ ἡ δὲ κλῆσις αὐτῆς καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ 
(Θ 828)" 

νάρχησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῷ. 
Μένανδρος δ᾽ ἐν Φανίῳ διὰ τοῦ ἃ ἔφη (IV 211 My 

ὑπελήλυϑέν τέ μου 
νάρχα τις ὅλον τὸ δέρμα, 

μηδενὸς τῶν παλαιῶν οὕτω κεχρημένου. Ἱκέσιος δέ 
φησιν ἀτροφωτέραν καὶ ἀχυλοτέραν αὐτὴν εἶναι ἔχειν τὲ 
χονδρῶδές τι διακεχυμένον. εὐστόμαχον πάνυ. Θεό- 
φραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν φωλευόντων (ἴν. 118 W) 
διὰ τὸ ψῦχός φησι τὴν νάρκην κατὰ γῆς δύεσθαι. 
ἐν δὲ τῷ περὶ τῶν δακέτων καὶ βλητικῶν (bid) δια- 

πέμπεσϑαί φησι τὴν νάρκην τὴν ἀφ᾽ αὑτῆς δύναμιν 
καὶ διὰ τῶν ξύλων καὶ διὰ τῶν τριοδόντων. ποιοῦσαν 
ναρκᾶν τοὺς ἐν χεροῖν ἔχοντας. εἴρηκε δὲ τὴν αἰτίαν 
Κλέαρχος ὁ Σολεὺς ἐν τῷ περὶ νάρκης (FHG II 324), ἅπερ 
μαχρότερα ὄντα ἐπιλέλησμαι, ὑμᾶς δὲ ἐπὶ τὸ σύγγραμμα 
ἀναπέμπω. ἐστὶ δ᾽ ἡ νάρκη. ὥς quow ριστοτέλης 
(p.311 R), τῶν σελαχωδῶν καὶ τῶν σχυμνοτοκούντων. 

4 αὐτόν suspectum, fort. αὐτός 7 ἑφϑὴ Bentl: ἔφη A 
18 φανωι À: corr. Schw 22 ἀπ᾽ αὐτῆς AC: corr. s, [τὴν] 
απ᾿ αὐτῆς ed. Wimm 

b 

e 
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ϑηρεύει δ᾽ εἰς τροφὴν ἑαυτῆς τὰ ἰχϑύδια προσαπτο- 
d μένη καὶ ναρχᾶν καὶ ἀκινητίζειν ποιοῦσα. Ζέφιλος 

δ᾽ ὁ Δαοδικεὺς ἐν τῷ περὶ τῶν Νικάνδρου Θηριαχῶν 
μὴ πᾶν τὸ ξῷόν φησι τὴν νάρκην ἐμποιεῖν, μέρος δέ 
τι αὐτῆς. διὰ πείρας πολλῆς φάσκων ἐληλυϑέναι. δ΄ 
δ᾽ ᾿'ἀρχέστρατός φησι (fr. 33 R) | 

xal νάρχην ἑφϑὴν ἐν ἐλαίῳ ἠδὲ καὶ oivo | 
καὶ χλόῃ εὐώδει καὶ βαιῷ ξύσματι τυροῦ. 

"Als&ug ἐν Γαλατείᾳ (II 811 K) 
νάρκην μὲν ovv, ὥς φασιν. ὠνθυλευμένην 10 
ὀπτᾶν ὅλην. 

ἐν δὲ Ζημητρίῳ (II 814 K) 
ἔπειτα νάρχην ἔλαβον ἐνθυμούμενος 

e ὅτι δεῖ γυναικὸς ἐπιφερούσης δαχτύλους 
ἁπαλοὺς vx ἀκάνθης μηδὲ ἕν τούτους παϑεῖν. 15 

96. ΞΙΦΙΑΣ. τοῦτον ᾿“ριστοτέλης (p.311 R) φησὶν 
ἔχειν τοῦ ῥύγχους τὸ μὲν ὑποκάτω μικρόν, τό δὲ κα- 
ϑύπερϑεν ὀστῶδες μέγα. ἴσον τῷ ὅλῳ αὐτοῦ μεγέϑει" 
τοῦτο δὲ καλεῖσϑαι ξίφος" ὀδόντας δ᾽ οὐκ ἔχειν τὸν 

ἰχϑύν. ᾿“ρχέστρατος δέ φησιν (fr. 34 Ry 20 
ἀλλὰ λαβὲ ξιφίου τέμαχος Βυξάντιον ἐλϑὼν 

οὐραίου τ᾽ αὐτὸν τὸν σφόνδυλον. ἐστὶ δὲ xcÓvog 
f x&v πορϑμῷ πρὸς ἄκραισι Πελωριάδος προβολαῖσι. 
τίς οὕτως τακτικὸς ἀκριβὴς ἢ τίς οὕτως κριτὴς OUOV 
ὡς 0 ἐκ Γέλας. μᾶλλον δὲ Καταγέλας (Ar. Ach. 606) οὗτος 25 

ποιητής; ὃς ἀκριβῶς οὕτως διὰ λιχνείαν καὶ τὸν πορϑμὸν 
διέπλευσε καὶ τῶν μερῶν ἑἕχάστου τῶν ἰχϑύων τὰς 

ποιότητας καὶ τοὺς χυμοὺς διὰ τὴν λιχνείαν ἐξήτασεν, 
ὥς τινα πραγματείαν βιωφελῆ καταβαλλόμενος. 

4 νάρκαν Α: corr. C 14 δεῖ C: δὴ ἃ 18 τούτων p. 1070 
29 γ᾽ Ribb 28 ἄκραις AC προχοαῖσι AC: corr. Ribb 



Ζ 193 

97. ΟΡΦΩΣ. καλεῖται δὲ καὶ ὀρφύς, ὡς Πάμφιελος.51ῦ 
᾿Δριστοτέλης δ᾽ ἐν πέμπτῳ ξῴων μορίων (543 a 80) 
ταχεῖαν λέγων γίνεσϑαι τοῖς ἰχϑύσι τὴν αὔξησιν, καὶ 

ὀρφώς, φησίν, ἐκ μικροῦ γίνεται μέγας ταχέως. ἐστὶ 

δὲ (Rose p.313) χαὶ σαρκοφάγος καὶ καρχαρόδους, ἔτι 
ὃὲ καὶ μονήρης. ἴδιον δ᾽ ἐν αὐτῷ ἐστι τὸ τοὺς 9o- 
ρικοὺς πόρους μη εὑρίσκεσϑαι καὶ τὸ δύνασϑαι πολὺν 
χρίνον ζῆν μετὰ τὴν ἀνατομήν. ἐστὶ δὲ καὶ τῶν φω- 
λευόντων ἐν ταῖς χειμεριωτάταις ἡμέραις χαίρει τε 

πρόσγειος μᾶλλον ὧν ἢ πελάγιος. fj δ᾽ οὐ πλέον δύο Ὁ 
ἐτῶν. μνημονεύων δ᾽ αὐτοῦ Νουμήνιός φησι (tr. τ By 

τοῖσί xev εὐμαρέως ϑαλάμης ἄπο μακρὸν ἀείροις 
σχορπίον ἢ ὀρφὸν περιτρηχέα᾽ τῶν γὰρ ἐπ᾽ ἄκρης... 

καὶ πάλιν (fr. 11 B): 

yÀ«Uxovg ἢ ὀρφῶν ἔναλον γένος ἠὲ μελάγχρουν 
κόσσυφον. ᾽ 

“ωρίων δὲ τὸν νέον φησὶν ὀρφὸν ὑπ᾽ ἐνίων καλεῖ- 
σϑαι ὀρφακίνην. Ἴρχιππος δ᾽ ἐν ᾿Ιχϑύσιν (1 682 K) 

ἱερεὺς γὰρ ἦλϑ᾽ αὐτοῖσιν ὀρφώς του ϑεῶν. 
Κρατῖνος δ᾽ Ὀδυσσεῦσι (1 ὅ9 Ky 

τέμαχος ὀρφὼ χλιαρόν. 
Πλάτων Κλεοφῶντι (I616 K)' 

σὲ γάρ. γραῦ, συγκατῴκισεν σαπρὰν c 

ὀρφῷσι σελαχίοις τε xal φάγροις βορᾶν. 
᾿“ριστοφάνης Σφηξίν (493) 

ἣν μὲν ὠνῆταί τις ὀρφώς, μεμβράδας δὲ μὴ ᾿ϑέλῃ. 
τὴν μέντοι ἑνικὴν εὐθεῖαν ὀξυτόνως προφέρονται ᾿᾽4τ- 
τικοί. Ἄρχιππος ᾿Ιχϑύσιν. ὡς πρόκειται. τὴν δὲ γενικὴν 
Κρατῖνος Ὀδυσσεῦσι (Ls) ᾿'τέμαχος ὀρφὼ χλιαρόν: 

17 ὀρφὼν C 21 ὀρφὼ C: 0óogóg À 24 ὀρφοῖσι AC: 
corr. Bgk 28 δέ ys γενικὴν A: corr. Mus 

ATHENAEUS II. 13 
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98. OPKYNOX. Ζ4Ζωῳρέίων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων τοὺς 
ὀρχύνους ἐκ τῆς περὶ Ἡρακλέους στήλας ϑαλάσσης 
περαιουμένους εἰς τὴν x«9' ἡμᾶς ἔρχεσϑαι ϑάλασσαν᾽" 

διὸ καὶ πλείστους ἁλίσκεσϑαι ἐν τῷ ᾿Ιβηρικῷ καὶ Τυρ- 
ρηνικῷ πελάγει" κἀντεῦϑεν κατὰ τὴν ἄλλην ϑάλασσαν 
διασκίδνασϑαι. "Ix£ciog δὲ τοὺς μὲν ἐν Γαδείροις 

ἁλισκομένους πιμελεστέρους εἶναι. μετὰ δὲ τούτους 

τοὺς ἐν Σικελίᾳ. τοὺς δὲ πόρρω Ἡρακλείων στηλῶν 
ἀλιπεῖς διὰ τὸ πλείονα τόπον ἐχνενῆχϑαι. ἐν Γαδεί- 
ροις μὲν οὖν τὰ κλειδία x«9' αὑτὰ ταριχεύεται. ὡς 
καὶ τῶν ἀντακαίων αἷ γνάϑοι καὶ οὐρανίσκοι καὶ ot 
λεγόμενοι μελανδρύαι ἐξ αὐτῶν ταριχεύονται.  Ixé- 
σιος δέ φησι τὰ ὑπογάστρια αὐτῶν λιπαρὰ ὑπάρχοντα 
τῇ εὐστομίᾳ πολὺ διαλλάσσειν τῶν ἄλλων μερῶν. τὰ 

δὲ χλειδέα εὐστομώτξου εἶναι τούτων. 
99. ΟΝΟΣ xal ΟΝΙΣΚΟΣ. ᾿ὄνος. φησὶν ᾿᾽άριστο- 

τέλης ἐν τῷ περὶ ζωικῶν (p.311 R), ἔχει στόμα ἀνερ- 

φωγὸς ὁμοίως τοῖς γαλεοῖς" καὶ οὐ συναγελαστικός. 
καὶ μόνος οὗτος ἰχϑύων τὴν καρδίαν ἐν τῇ κοιλίᾳ ἔχει 
καὶ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ λίϑους ἐμφερεῖς μύλαις. φωλεύει 

τε μόνος ἐν ταῖς ὑπὸ κύνα ϑερμοτάταις ἡμέραις, τῶν 
ἄλλων ταῖς χειμεριωτάταις φωλευόντων. μνημονεύει 
δ᾽ αὐτῶν ᾿Επίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ (p. 280 Ly 

μεγαλοχάσμονάς τὲ χάννας κἠκτραπελογάστορας 
ὄνους. 

διαφέρει δ᾽ ὄνος ὀνίσχου. ὥς φησι Τωρίων ἐν τῷ 
περὶ ἰχϑύων γράφων οὕτως" “ὄνος. ὃν καλοῦσί τινες 

11 ἀντακέων À: corr. C 12 μελανυδρίαι AC: corr. Cas 
15 κλειδία μέρη A: corr. C 94 σκῆπτραπελογάστορας ἃ 

χοι 
πελογάστορας C: corr. Schw ex Clem. Al. paed. IL 18 (ubi ἐκτρα- 
πελόγαστρον) 21 καλέουσι AC 
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γάδον. γαλλερίας. ὃν καλοῦσί τινες ὀνίσκον τε καὶ 

μάξεινον᾽ Εὐϑύδημος δ᾽ ἐν τῷ περὶ ταρίχων “οἱ 
μὲν βάκχον. φησί, καλοῦσιν, οἱ δὲ γελαρίην. οἵ δὲ 
ὀνίσκον. ᾿Δρχέστρατος δέ φησι (fr. 35 R) 

τὸν δ᾽ ὄνον ᾿ἀνϑηδών. τὸν καλλαρίαν καλέουσιν.316 

ἐκτρέφει εὐμεγέϑη, σομφὴν δὲ τρέφει τινὰ σάρκα 
κἄλλως οὐχ ἡδεῖαν ἔμοιγ᾽. ἄλλοι δ᾽ 
αἰνοῦσιν" χαίρει γαρ ὃ μὲν τούτοις, ὃ δ᾽ ἐκείνοις. 

100. ΠΟΥΛΥΎΤΤΟΥΣ, πουλύποδος. οὕτως φασὶν ot 

᾿ἀττικοί (ὡς καὶ Ὅμηρος (s 432) 
ὡς δ᾽ ὅτε πουλύποδος ϑαλάμης ἐξελκομένοιο) 

ἀνάλογον᾽ παρὰ τὸ ποὺς γὰρ γέγονεν. τὴν δὲ αἰτια- 
τικὴν πουλύπουν φασίν. ὡς ᾿Δλκίνουν καὶ Οἰδίπουν. 
καὶ τρίπουν δὲ λέβητα Αἰσχύλον εἰρηκέναι ἐν ᾿484- b 
μαᾶντι (fr.i N) ἀπὸ ἁπλοῦ τοῦ ποὺς ὡς νοῦς. τὸ δὲ 

πώλυπον λέγειν AioAuxóv: ᾿Δττικοὶ γὰρ πουλύπουν λέ- 

γουσιν. ᾿Δριστοφάνης Ζ]αιδάλῳ (I 486 K) 

«καὶ» ταῦτ᾽ ἔχοντα πουλύπους καὶ σηπίας. 
x«l πάλιν" 

τὸν πουλύπουν μοι ἔϑηκε. 
καὶ πάλιν" 

πληγαὶ λέγονται πουλύπου πιλουμέν ου. 

᾿Δλκαῖος ᾿4δελφαῖς μοιχευομέναις (I 156 K) 

ἠλίϑιον εἶναι νοῦν vs πουλύποδος ἔχειν. 

᾿“μειψίας Κατεσϑίοντι (1 ὅτι Κ)᾽ 

1 γάλον K γαλλερίδας AC: corr. Mein, γαλαρίας Hes 
2 uvéivov Ο 8 γαλλερίην C ὅ ἀνοηδὼν À: corr.Cas ὁ εὐμε- 
γέϑης ὀμφὴν Α: corr ex C 7 καλῶς ΑΟ: corr. Coraes 7. 8 ἀλλ᾽ 
ὑδαίνουσαν À ἀλλ᾽ olóaívovcw C: corr. Heringa ἄλλοι δέ μιν 
αἰνῶς suppl. Ribb — 9 πολύπους À: corr. Di πολύποδος add. C 
16 fort. zlogixóv coll.p. 318f. 18 ταῦϑ' ἑκόντα (om. καὶ) A: corr. 
eX p.328c πολύπους α 22 πηγαὶ AC: corr. Cas 23 ἀδεῖφις ἃ 

13* 
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δεῖ μέν. ὡς ἔοικε. πολλῶν πουλύπων. 

Πλάτων Παιδίῳ (1626 K) 

ὥσπερ τοὺς πουλύποδας πρώτιστα δέ. 

᾿"Αλκαῖος (1 164 K) 
" ? 2 M c , 
ἔδω Ó ἐμαυτὸν ὡς πουλίπους. 

es SN , , 2 , - MJ hi 

οἱ δὲ πουλύποδα προφέρονται ἀνάλογον τῷ ποὺς ποδὸς 

ποδὶ πόδα. Εὔπολις 4ήμοις (1284 K) 

ἀνὴρ πολίτης πουλύπους ἐς τοὺς τρόπους. 

101. Διοκλῆς δ᾽ ἐν α΄’ Ὑγιεινῶν “τὰ δὲ μαλάκια, 
^ ^ € ^ M * iJ 2 , - , φησί, πρὸς ἡδονὴν xal πρὸς τὰ ἀφροδίσια μάλιστα 

^ " , 9 AINSI A4 N 
δὲ οἱ πουλύποδες. ἱστορεῖ ὃ “Ζριστοτέἕέλης (p.317 R) 

τὸν πολύποδα ἔχειν πόδας ὀκτώ. ὧν τοὺς μὲν ἄνω 
δύο xci κάτω ἐλαχίστους, τοὺς δ᾽ ἐν μέσῳ μεγίστους" 

ἔχειν δὲ καὶ κοτυληδόνας δύο. αἷς τὴν τροφὴν προσ- 
, S o e E 35997. - , “ς 
ἄγεσθαι τοὺς δ᾽ ὀφϑαλμοὺς ἐπάνω τῶν δύο ποδῶν 

τὸ δὲ στόμα xci τοὺς ὀδόντας ἐν μέσοις τοῖς ποσί. 
3 ' PN 3 , 2! - 2 δὰ M 
ἀναπτυχϑεὶς δὲ ἐγκέφαλον ἔχει διμερῆ. ἔχει δὲ καὶ 

τὸν λεγόμενον ϑόλον, οὐ μέλανα καϑάπερ σηπία ἀλλ᾽ 
ὑπέρυϑρον. ἐν τῷ λεγομένῳ μήκωνι. ὁ δὲ μήκων κεῖ- 
ται ἐπάνω τῆς κοιλίας οἵονεὶ κύστις. σπλάγχνον δ᾽ 
οὐκ ἔχει ἀναλογοῦν. τροφῇ δὲ χρῆται ἔστιν ὅτε καὶ 
τοῖς τῶν κογχυλίων σαρκιδίοις. τὰ ὄστρακα ἐχτὸς τῶν 
ϑαλαμῶν ῥίπτων" ὅϑεν διαγινώσκουσιν οἷ ϑηρεύοντες. 
5. , MN , ^ ^ z : ^e 

ὀχεύει δὲ συμπλεκόμενος καὶ πολὺν χρόνον πλησιάξει 

διὰ τὸ ἄναιμος εἶναι. τίχτει δὲ διὰ τοῦ λεγομένου 
φυσητῆρος. 0g ἐστι πόρος τῷ σώματι. καὶ τίκτει ὠὰ 

Ἵ , - 

βοτρυδόν. 102. λέγουσι δὲ xal ὡς ἂν ἀπορήσῃ τροφῆς 
[ὅτι] αὑτὸν κατεσϑίει. ὧν εἷς ἐστι καὶ ὃ κωμωῳδιοποιὸς 

1 πολύπων À 2. Παιδίῳ Cas: παιδὶ A 8 .πολύποδας A 
5 ὡς del. Nauck. 15 ἐπάνω τῶν ὀδόντων Rose 28 ὅτι om. 
C, del. Di 

Q 
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Φερεχράτης. οὗτος γὰρ ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις 

᾿Δγρίοις φησίν (1 149 K) 
ἐνθρύσκοισι καὶ βρακάνοις 
καὶ στραβήλοις tmv: ὁπόταν δ᾽ 

5 ἤδη πεινῶσιν σφόδρα... f 
ὡσπερεὶ τοὺς πουλύποδας 

5 .... νύκτωρ περιτρώ- 
γειν αὑτῶν τοὺς δακτύλους; 

καὶ zíciMog ἐν "Eumógo (II 551 Κ)᾽ 

10 πουλύπους 

ἔχων ἁπάσας ὁλομελεῖς τὰς πλεχτάνας. 

B- οὐ περιβεβρωκὼς αὑτόν ἐστι, φίλτατε. 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶ ψεῦδος. ὑπὸ γὰρ τῶν γόγγρων διωκό- 
μένος τοὺς πόδας ἀδικεῖται. λέγεται δ᾽ ὡς, ἂν τις 

15 ταῖς ϑαλάμαις αὐτοῦ ἅλας ὑποσπείρῃ, εὐθέως ἐξέρχεται. 

ἱστορεῖται δὲ καὶ ὅτι φεύγων διὰ τὸν φόβον μετα- 

βάλλει τὰς χρύας καὶ ἐξομοιοῦται τοῖς τόποις ἐν oigaiT 
κρύπτεται, ὡς καὶ ὁ Μεγαρεὺς Θέογνίς φησιν ἐν ταῖς 
ἐλεγείαις (215)* 

20 πουλύπου ὀργὴν ἴσχε πολυπλόκου. ὃς ποτὶ πέτρῃ 
τῇ προσομιλήσῃ, τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη. 

ὁμοίως ἱστορεῖ καὶ Κλέαρχος ἐν δευτέρῳ περὶ παροι- 

μιῶν (FHG II 318) παρατιϑέμενος τάδε τὰ ἔπη, οὐ δηλῶν 
ὅτου ἐστί" 

25 πουλύποδός uot, τέκνον, ἔχων νόον, ᾿Δμφίλοχ᾽ ἥρως, 
τοῖσιν ἐφαρμόζου τῶν xsv (xatd) δῆμον ἵκηαι. b 

108. ἱπερὶ δὲ Τροιζῆνα τὸ παλαιόν", φησὶν ὁ αὐτὸς 

ὅ σφόδρ᾽ ἄγαν Wilam 6 ὡσπερὶ A: corr. Mus πολύ- 
ποδας À 7 hiatum signific. Dobr 12 ἑαυτὸν AC: corr. Schw 
26 ἐφαρμόζον C: ἐφαρμόξων ἃ ἐφαρμόξειν Antig. Car. mir. 25 
ὧν καὶ (κε C) δῆμον AC:. corr. Antig 
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Κλέαρχος, “οὔτε τὸν ἱερὸν καλούμενον πουλύπουν 
οὔτε τὸν κωπηλάτην [πουλύπουν] νόμιμον ἦν ϑηρεύειν, 
ἀλλ᾽ ἀπεῖπον τούτων τε καὶ τῆς ϑαλαττίας χελώνης 

μὴ ἅπτεσθαι. ὃ δὲ πουλύπους ἐστὶ συντηχτικὸς καὶ 
λίαν ἀνόητος" πρὸς γὰρ τὴν χεῖρα τῶν διωκόντων βα- 
δίξει χαὶ διωκόμενος ἔστιν ὅτε οὐχ ὑποχωρεῖ. συντή- 
κονται δ᾽ αὐτῶν αἱ ϑήλειαι μετὰ τὸν τόκον καὶ παρίενται" 
διὸ καὶ ῥαδίως ἁλίσκονται. ἑωράϑησαν δέ ποτὲ καὶ 
ἐπὶ τὸ ξηρὸν ἐξιόντες, μάλιστα δὲ πρὸς τὰ τραχέα τῶν 
χωρίων" φεύγουσι γὰρ τὰ λεῖα. καὶ χαίρουσι δὲ τῶν 
φυτῶν [καὶ] ταῖς ἐλαίαις καὶ πολλάκις εὑρίσκονται ταῖς 
πλεχτάναις περιειληφύτες τὸ στέλεχος. (ἐφωράϑησαν 
ὃὲ καὶ συκέαις προσπεφυκυίαις τῇ ϑαλάσσῃ προσπλε- 
κόμενοι καὶ τῶν σύκων ἐσϑίοντες. ὥς φησι Κλέαρχος 
ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν τῷ ὑγρῷ.) “ἐστὶ δὲ δεῖγμα τοῦ ἥδε- 
σϑαι αὐτοὺς τῇ ἐλαίᾳ καὶ voUro' ἐάν τις κλάδον τοῦ 

ἃ φυτοῦ rovrov καϑῇ εἰς τὴν ϑάλασσαν xc9' ἥν εἰσι 
πουλύποδες καὶ μικρὸν ἐπίσχῃ. ἀπονητὶ ἀνέλκει τῷ 
κλάδῳ περιπλεκομένους ὅσους ἐϑέλει.. ἔχουσι ὃξ τὰ 

μὲν ἄλλα μέρη ἰσχυρότατα, τὸν δὲ τράχηλον ἀσϑενῆ. 
104. λέγεται δ᾽ αὐτῶν τὸν ἄρρενα ἕλκειν αἰδοιῶδές 
τι ἐν μιᾷ τῶν πλεχτανῶν, ἐν ἧἣ αἱ δύο μεγάλαι κοτυ- 
ληδόνες εἰσίν. εἶναι δὲ τοῦτο νευρῶδες μέχρι εἰς μέσην 
τὴν πλεκτάνην ἅπαν προσπεφυκός. ἐν δὲ πέμπτῳ μορέων 

φησὶν ᾿ἀριστοτέλης (54426) '"movàUzovg ὀχεύει τοῦ 
χειμῶνος καὶ τίκτει τῷ ἔαρι. φωλεύει δὲ περὶ δύο 
μῆνας. ἐστὶ δὲ πολύγονον τὸ ξῷον. διαφέρει δὲ O 
ἄρρην τῆς ϑηλείας τῷ τε τὴν κεφαλὴν ἔχειν προμη- 

1 τὸ ἱερὸν À: corr. C 2. glossam del K ἀ4 πολύπους ἃ 
passim 8 ἐφωράϑησαν Cas 11 καὶ om. C 21 ἔχειν 
ed. Basil 
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κεστέραν καὶ τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν ἁλιέων αἰδοῖον 
ἔχειν ἐν τῇ πλεκτάνῃ. ἐπῳάζει δὲ ὅταν τέκῃ" διὸ καὶ 
χείριστοί εἰσι κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον. ἀποτίκτει δ᾽ 
(Arist. 549 b 31) 0 μὲν πουλύπους ἢ εἰς ϑαλάμας ἢ εἰς 

κεράμιον ἤ τι ἄλλο τοιοῦτο κοῖλον. καὶ us9' ἡμέρας 
πεντήχοντα ἐκ τῶν QGv πουλυπόδια ἐξέρπει ὥσπερ 
τὰ φαλάγγια πολλά. 0 δὲ ϑήλυς (p.550 b 4) πουλύπους 
ὁτὲ μὲν (ἐπὶ τοῖς φοῖς, ὁτὲ δ᾽) ἐπὶ τῷ στόματι προκχά- 
ϑηται τῆς ϑαλάμης. τὴν πλεχκτάνην ἐπέχων. Θεό- f 
φραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν μεταβαλλόντων τὰς χρόας 
(fr. 118 W) τὸν πολύποδα φησι τοῖς πετρώδεσι μάλιστα 
μόνοις συνεξομοιοῦσϑαι, τοῦτο ποιοῦντα φόβῳ καὶ 
φυλακῆς χάριν. ἐν δὲ τῷ περὶ τῶν ἐν τῷ ξηρῷ δια- 

τριβόντων ξώων (fr. 171, 4 W) οὐ δέχεσθαί φησι τοὺς 
πολύποδας τὴν ϑάλατταν. ἐν δὲ τῷ περὶ τῶν κατὰ 
τόπους διαφορῶν ὃ Θεόφραστος πολύποδας οὐ γίνε- 
σϑαί φησιν περὶ “Ἑλλήσποντον (ἔτ. 118 W). ψυχρὰ γὰρ ἡ 
ϑάλασσα αὕτη καὶ ἧττον ἁλμυρά. ταῦτα δ᾽ ἀμφότερα 
πολέμια πολύποδι. 105. “ὁ δὲ ναυτίλος καλούμενος, 
φησὶν ᾿Ζριστοτέλης (p.320 R), πολύπους μὲν οὔκ ἐστιν. 
ἐμφερὴς δὲ κατὰ τὰς πλεχτάνας. ἔχει δὲ τὸ νῶτον ὀστρα- 

κόδερμον. ἀναδύνει δὲ ἐκ τοῦ βυϑοῦ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἔχωνϑ8:18 
τὸ ὄστρακον. ἵνα μὴ τὴν ϑάλατταν ἕλκῃ᾽ ἐπαναστραφεὶς 
δ᾽ ἐπιπλεῖ ἄνω ποιήσας δύο τῶν πλεκτανῶν, αἵ με- 
ταξὺ αὑτῶν λεπτὸν ὑμένα ἔχουσιν διαπεφυκότα, ὡς 
καὶ τῶν ὀρνίϑων οἱ πόδες ὁρῶνται μεταξὺ τῶν δα- 
κτύλων δερμάτινον ὑμένα ἔχοντες" ἄλλας δὲ δύο πλε- 

| κτάνας καϑίησιν εἰς τὴν ϑάλασσαν ἀντὶ πηδαλίων. 

8 ἐπὶ τοῖς ὠοῖς, ὅτε δ᾽ om. ἃ 11. 19 μάλιστα ἢ μόνοις K (ἢ 
μόνοις τόποις Cas) 21 γονωτὸν A: corr. C 24 δ᾽ om À: 
add. C 97 δερμάτιον Α: corr. C 
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ὅταν δέ τι προσιὸν ἴδῃ, δείσας συστέλλει τοὺς πόδας 

x«l πληρώσας αὑτὸν τῆς ϑαλάσσης κατὰ βυϑοῦ ὡς 

b τάχος χωρεῖ. ἐν δὲ τῷ περὶ ξωικῶν καὶ ἰχϑύων 'zo- 
λύπους. φησί. τις ὃ μὲν τρεψίχρως. ὃ δὲ ναυτίλος. 
106. εἰς τὸν ναυτίλον τοῦτον φέρεταί τι Καλλιμάχου 
τοῦ Κυρηναίου ἐπίγραμμα οὕτως ἔχον (5 Wy 

κόγχος ἐγώ, Ζεφυρῖτι, πάλαι τέρας. ἀλλὰ σὺ νῦν με, 
Κύπρι. Σεληναίης ἄνϑεμα πρῶτον ἔχεις. 

ναυτίλος ὃς πελάγεσσιν ἐπέπλεον. εἰ μὲν ἀῆται., 

τείνας οἰχείων λαῖφος ἀπὸ προτόνων. 

5 εἰ δὲ Γαληναίη. λιπαρὴ ϑεός. οὖλος ἐρέσσων 
c ποσσί νιν. ὥστ᾽ ἔργῳ τοὔνομα συμφέρεται, 

ἔστ᾽ ἔπεσον παρὰ ϑῖνας ᾿Ιουλίδας. ὄφρα γένωμαι 
σοὶ τὸ περίσκεπτον παίγνιον. ᾿Ζρσινόη. 

μηδέ μοι ἐν ϑαλάμῃσιν &9', ὡς πάρος. (εἰμὶ γὰρ 
ἄπνους). 

10 τίέκτηται νοτερῆς ὥεον ἁλκυόνης. 
Κλεινίου ἀλλὰ 9vyavol δίδου χάριν" οἷδε γὰρ ἐσϑλὰ 

ῥέξειν καὶ Σμύρνης ἐστὶν ἀπ᾿ Αἰολίδος. 
d ἔγραψε δὲ καὶ Ποσείδιππος εἰς τὴν ἐν τῷ Ζεφυρίῳ 

τιμωμένην ταύτην ᾿ἀφροδίτην τὸδὲ τὸ ἐπίγραμμα" 
τοῦτο χαὶ ἐν πόντῳ καὶ ἐπὶ χϑονὶ τῆς Φιλαδέλφου 

Κύπριδος ἱλάσκεσϑ᾽ ἱερὸν ᾿Δρσινόης. 
ἣν ἀνακοιρανέουσαν ἐπὶ Ζεφυρίτιδος ἀκτῆς 

πρῶτος ὃ ναύαρχος ϑήκατο Καλλικράτης. 

1 δήσας A: corr. C 4 τριψίχρως AC: corr. Cas. 7 za- 
λαίτερος À: corr. Schneider μὲ Mus: μον ἃ 9 ναυτίλον À: 
corr. K 129 ποσσιν ἵν᾽ ὠσπεργωι À: ὥστ᾽ ἔργῳ Cas, reliqua 
corr. Herm 14 “ρσινόης A: corr. ex Et. M. 664, 49 17 τίκτει 
τ΄ αἰνοτέρης A: corr. Bentl 20 ἐπὶ τῷ Wilam 292 ἐν 
ποταμῷ À: corr. lac 24 ἣν ἄρα xoig. Mein, ἣν ἅλα (vel 
ἁλὶ) κοιραν. K Ζεφυρηΐίδος A: corr. Valck 25 νούαρχος A 
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5 ἣ δὲ καὶ εὐπλοΐην δώσει καὶ χείματι. μέσσῳ 
τὸ πλατὺ λισσομένοις ἐκλιπανεῖ πέλαγος. 

τοῦ πολύποδος μνημονεύει καὶ ὁ τραγικὸς Ἴων ἐν 
Φοίνικι λέγων (ἔν. 36 Ny 

καὶ τὸν πετραῖον πλεχτάναις ἀναίμοσι 
στυγῶ μεταλλαχτῆρα πουλύπουν χροός. 

101. εἴδη δ᾽ ἐστὶ πολυπόδων ἑλεδώνη. πολυποδίνη. 
βολβιτίνη, ὀσμύλος. ὡς ᾽ἀριστοτέλης ἱστορεῖ (p. 300 R) 

καὶ Σπεύσιππος. ἐν δὲ τῷ περὶ ξωικῶν ᾽ἄριστο- 
τέλης μαλάκιά φησιν εἶναι πουλύποδας, ὀσμύλην, 

ἑλεδώνην, σηπίαν. τευϑίδα᾽ ᾿Επέχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας 
γάμῳ (p.235 L) 

πωώλυποί τε σηπίαι τε καὶ ποταναὶ τευϑίδες 

χἀ δυσώδης βολβιτὶς γραῖαί v' ἐριϑακώδεες. 
᾿ρχέστρατος δέ φησι (fr. 86 Ry 

πούλυποι ἔν τε Θάσῳ καὶ Καρίᾳ εἰσὶν ἄριστοι" 

καὶ Κέρχυρα τρέφει μεγάλους πολλούς τὲ τὸ 

πλῆϑος. 

Δωριεῖς δ᾽ αὐτὸν διὰ τοῦ ὦ καλοῦσι πώλυπον. ὡς 
᾿Επέίέχαρμος. καὶ Σιμωνέδης δ᾽ ἔφη (1 4δ1 B5) *zro- 
λυπον διζήμενος. ᾿Δττικοὶ δὲ πουλύπουν. ἐστὶ δὲ 
τῶν σελαχωδῶν᾽ τὰ χονδρώδη δ᾽ οὕτω λέγεται" 

πουλύποδες, γαλεοί τε κύνες. 

μαλάκια δὲ καλεῖται τὰ τευϑιδώδη. σελάχια δὲ τὰ τῶν 
ἐρίων φῦλα. 

2 ἐκλιμπάνει À: corr. Cas, ἐκλεανεὶ Μααν 8 .βολβοτύνη 
A: corr. Rose 18 ποτ᾽ αἰναὶ A: corr. C 14 γαλυσώδεις Α: 
corr. Cas 16 πώλυποι À [11 «toxo | o« (in fine versus) A: 
eorr. C πολλοὺς μεγάλους AC: corr. Schw 19 πωλύπουν Α: 
corr. Eust. 1541, 29 (non C) 22 χονδρώδ᾽ οὕτω A: corr. C 
23 Archestrati verba esse coni. Mein — 24 μαλάχια et σαλάχια 
À: corr. C 25 ῥινῶν φῦλα Καὶ 
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319 108. ΠΑΓΟΥΡΟΙ. τούτων μέμνηται Τιμοκλῆς ἢ 
Ξέναρχος ἐν Πορφύρᾳ οὑτωσί (Il 471 Κ)᾽ 

ἁλιεὺς ὧν ἄκρος σοφίαν 
ἐν παγούροις μὲν ϑεοῖς ἐχϑροῖσι καὶ 

ἰχϑυδίοις εὕρηκα παντοδαπὰς τέχνας. 5 
γέροντα βούγλωττον δὲ ur ταχέως πάνυ 

5 συναρπάσομαι; καλόν y ἂν εἴη. 
109. πηλάμυσ. Φρύνιχος ἐν Μούσαις μνημονεύει | 

( 380 K. "4oiGrov£Agg δ᾽ ἐν πέμπτῳ ξῴων μορίων  . 
(848 b 2) αἱ πηλαμύδες, φησί, καὶ οἵ ϑύννοι τίκτουσιν το. 

ἐν τῷ Πόντῳ, ἄλλοϑι δὲ οὔ. μνημονεύει αὐτῶν καὶ — 
Σοφοκλῆς ἐν Ποιμέσιν (fr. 460)" 

b ἔνϑ᾽ ἡ πάροικος πηλαμὺς χειμάξεται, 
πάραυλος ᾿Ελλησποντίς. ὡραία ϑέρους 

τῷ Βοσπορίτῃ᾽ τῷδε γὰρ ϑαμίζεται. 15 

110. TTEPKAI. rovrov μέμνηται Ζιοκλῆς καὶ Σπεύ- 
δσιππος ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων, παραπλησίας εἶναι λέγων 

πέρκην. y&vvav, φυκίδα. ᾿Επέχαρμος δέ φησι (ρ 286 L)* 

κομαρίδας τε καὶ κύνας. κέστρας τε πέρκας τ᾽ αἰόλας. 

Νουμήνιος δ᾽ ἐν ᾿Δλιευτικῷ (fr. 18 B) 20. 
ἄλλοτε δ᾽ αὖ πέρκας. ὁτὲ δὲ στροφάδας παρὰ πέτρην 

c φυκίδας ἀλφηστήν ve καὶ ἐν χροιῇσιν ἐρυϑρὸν 
σκορπίον. 

TIEPKH. καὶ ταύτης ᾿Επίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ 
μέμνηται καὶ Σπεύσιππος ἐν β΄ τῶν Ὁμοίων καὶ 35. 
Νουμήνιος. ὧν τὰ μαρτύρια πρόκειται. ᾿άριστο- 

2. 8 οὕτως iv ἁλιεὺς Α: corr. Mein. 3 ἀκρόσοφος Mein 
4 [σοφίαν] ἐπὶ uiv παγούροις τοῖς 9. Herw (τοῖς add. Dobr), 
melius τοῖς ϑεοισεχϑροῖσί τε 6 δὲ Schw: τὸ A 13 ἔνϑ᾽ C: 
sei Α 14 πάροικος AC: corr. Bgk ex Hes. s. v. πάραυλος 
15 τῇδε Nauck 21 περὶ πέτρην Schw 24 φυκίς (pro 
πέρκη) Cas, non recte ut videtur 
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τέλης ἐν τῷ περὶ ξωικῶν (p.296 R) ἀκανϑοστεφῆ φησιν 

εἶναι καὶ ποικιλόχροα φυκίδα. τῶν δὲ γραμμοποικίλων 
πλαγίαις τε ταῖς ῥάβδοις κεχρημένων πέρκη. καὶ πα- 

ροιμία δέ ἐστιν. “ἕπεται πέρκη μελανούρῳ. 

5 111. ΡΑΦΙΔΕΣ. χαὶ τούτων μέμνηται ᾿Επίχαρμος 

λέγων (p. 384 L) 

κὠώξύρυγχοι ῥαφίδες ἵππουροί τε. 
“ωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων ᾿βελόνην, φησίν. ἣν 
καλοῦσιν ῥαφίδα. ᾿Ζ“ριστοτέλης δ᾽ ἐν πέμπτῳ ξῴώων 

10 μορέων (543 b 11) βελόνην αὐτὴν καλεῖ. ἐν δὲ τῷ 
περὶ ξζωικῶν ἢ ἰχϑύων (p.296 R) ῥαφίδα αὐτὴν ὀνο- 
μάσας ἀνόδουν φησὶν αὐτὴν εἶναι. καὶ Σπεύσιππος 
αὐτὴν βελόνην καλεῖ. 

112. ΡΙΝΗ. Ζωῳρέων ἐν τῶ περὶ ἰχϑύων ἐν Σμύρ- 

vy φησὶν τὰς ῥίνας διαφόρους γίνεσϑαι. καὶ πάντα 
δὲ τὰ σελαχώδη τὸν Σμωυρναικὸν κόλπον ἔχειν διαφέ- 
ροντα. ᾿Δρχέστρατος δέ φησιν (fr. 54 R)' 

καὶ σελάχη μέντοι χλεινὺ Μίλητος ἄριστα 

ἐκτρέφει" ἀλλά γε χρὴ ῥίνης λόγον ἢ πλατυνώτου 
λειοβάτου ποιεῖσϑαι. ὁμῶς κροκόδειλον ἂν ὀπτὸν 
δαισαίμην ἀπ᾽ ἱἰπνοῦ τερπνὸν παίδεσσιν ᾿Ιώνων. 
118. ΣΚΑΡΟΣ. τοῦτον ᾿“ριστοτέλης φησὶν (p.314 R) 

χαρχαρόδοντα εἶναι καὶ μονήρη καὶ σαρκοφάγον ἔχειν 

τε στόμα μικρὸν καὶ γλῶτταν οὐ λίαν προσπεφυκυῖαν, 

καρδίαν τρίγωνον, ἧπαρ λευχόν, τρίλοβον, ἔχειν τε χολὴν 

καὶ σπλῆνα μέλανα, τῶν ὃὲ βραγχίων τὸ μὲν διπλοῦν, 
τὸ δὲ ἁπλοῦν. μόνος δὲ χαὶ τῶν ἄλλων ἰχϑύων μηρυ- 

2. 3 versus fuisse putat Wilam 18 καινὴ AC: corr. Cas 
19 ἀλλὰ τί χρὴ Wilam 20 &vozrov À: corr. C 21 "Imvov 
Mein 22 σκάρος. σπάρος. τὸν σκάρον Ao. C 25 ἧπαρ 
λευκόν Rondelet: παράλευκον AC τρέβολον À: corr. C 
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κάξει. χαίρει δὲ τῇ vOv φυκίων τροφῇ διὸ καὶ τούτοις 
ϑηρεύεται. ἀχμάξει δὲ ϑέρους. Ἐπίχαρμος δ᾽ ἐν 
Ἥβας γάμῳ φησίν (p.236 L) 

ἁλιεύομεν σπάρους 
καὶ σκάρους. τῶν οὐδὲ τὸ σκᾶρ ϑεμιτὸν ἐκβαλεῖν 5 

Ὁεοῖς. | 

320X£Aevxog δ᾽ ὁ Ταρσεὺς ἐν τῷ ᾿Δλιευτικῷ μόνον φησὶ — 
τῶν ἰχϑύων τὸν σκάρον (ov) καϑεύδειν. ὅϑεν οὐδὲ 
νύκτωρ ποτὲ ἁλῶναι. τοῦτο δ᾽ ἴσως διὰ φόβον αὐτῷ 
συμβαίνει. ᾿Φρχέστρατος δ᾽ ἐν τῇ lwovoovouía 10 
(fr. 55 Β)- 

σχάρον ἐξ ᾿Εφέσου ξήτει, χειμῶνι δὲ τρίγλαν ' 

ἔσϑι᾽ ivl ψαφαρῇ ληφϑέντα Τειχιοέσσῃ 1 

Μιλήτου κώμῃ Καρῶν πέλας ἀγκυλοκώλων. 
κἀν ἄλλῳ δὲ μέρει φησίν (fr. 41 R) 15 

b καὶ σχάρον ἐν παράλῳ Καλχηδόνι τὸν μέγαν ὄπτα, 
e N ΄ 

πλύνας εὐ" χρηστὸν δὲ xcl ἐν Βυζαντίῳ ὕψει 
M , ,ὕ » 2 PAN ^ ^ 

καὶ μέγεϑος κυκλίᾳ ἴσον ἀσπίδι νῶτα φοροῦντα. 
- e , , , ; ΄ 

τοῦτον ὅλον ϑεράπευε τρόπον τοιόνδε᾽ λαβῶν νιν. 
΄ * 53 - € 

5 ἡνίχ᾽ ἂν εὖ τυρῷ καὶ ἐλαίῳ πάντα πυκασϑῇ., 20 
, 2 

κρίβανον ἐς ϑερμὸν χρέμασον χἄπειτα χατόπτα. 
, ? c M , M » 2 ΄, 

πάσσειν δ᾽ αλσὶ κυμινοτρίβοις καὶ γλαυκῷ ἐλαίῳ 

ἐκ χειρὸς κατακρουνίζων ϑεοδέγμονα πηγήν. 
c Νέκανδρος δ᾽ ὁ Θυατειρηνὸς διίο γένη φησὶν εἶναι 

, Y ^ M ^ 2 , * M E 

σκάρων xci καλεῖσθαι τὸν μὲν ὀνίαν, τὸν δὲ cioAov. 25 
» e 2 

114. ΣΤΤΑΡΟΣ. τοῦτον IxéGtog εὐχυλότερον μὲν 

5 σκῶρ ΑΟ: corr. Wilam 8. ov add. Cas 12. 18 τρίγλας 
— ληφϑέντας K (ληφϑεῖσαν Mus) 14 ἀγκυλοκώλων superscr. 
τόξων C, cf. Hom. K 428 16 καρχηδόνι À χαλκηδόνι (corr. 
in καρχηδόνι) C: corr. Schw 17 εὔχρηστον AC: corr. Di 
18 κυκλιας À C: corr Mus 19 νιν Cas: νῦν AC. 20 xoi Mus: 
τε καὶ ἃ 26 τὸν δὲ σπάρον Ix. φησιν C cf. c. 118 
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εἶναι μαινίδος καὶ ἄλλων δὲ πλειόνων τροφιμώτερον. 
᾿Επέίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ (p. 236 Ly 

αὐτὸς O0 Ποτιδὰν ἄγων γαύλοισιν ἐν Φοινικικοῖς 
εἶκε καλλίστους αδητατήγανος ἁγεμὼν σπάρους 

καὶ σκάρους. τῶν οὐδὲ τὸ σκᾶρ ϑεμιτὸν ἐκβαλεῖν ϑεοῖς. 
Νουμήνιος δ᾽ ἐν ᾿Δλιευτικῷ (fr. 16 B) 

ἢ σπάρον ἢ ὕκας ἀγεληίδας. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ xal ΖΦωρίων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων. 
115. ΣΚΟΡΙΤΙΟΣ. Ζιοκλῆς ἐν πρώτῳ τῶν πρὸς 

Πλείσταρχον Ὑγιεινῶν τῶν μὲν νεαρῶν φησιν ἰχϑύων 
ξηροτέρους εἶναι τὰς σάρκας σκορπίους, xóxxvyag, 
ψήττας, σαργούς, τραχούρους, τὰς δὲ τρίγλας ἧττον 

τούτων ξηροσάρχους. οἱ γὰρ πετραῖοι μαλακοσαρκόύ- 

τεροί εἰσιν. Ἱκέσιος δέ φησι 'τῶν σκορπίων ὃ μέν 

ἐστι πελάγιος, ὃ δὲ τεναγώδης. καὶ ὃ μὲν πελάγιος 
πυρρός, 0 δ᾽ ἕτερος μελανίζων. διαφέρει δὲ τῇ γεύσει 
καὶ τῷ τροφίμῳ ὃ πελάγιο εἰσὶ δὲ oí σκορπίοι 

Y 4 0 9 uc 7 g. 9 

σμηκτικοί, EUÉXXQULOL, πολύχυλοι, πολύτροφοι. χον- 

δρώδεις γάρ εἰσι. τίκτει δ᾽ ὁ σκορπίος δίς, ὥς φησιν 

᾿Ἰφιστοτέλης ἐν πέμπτῳ ξῴων μορίων (p.543 a). 

Νουμήνιος δ᾽ ἐν ᾿Δλιευτικῷ (fr. 18 B) 

φυκίδας ἀλφηστήν vs καὶ ἐν χροιῇσιν ἐρυϑρὸν 
σχορπέον ἢ πέρκαισι καϑηγητὴν μελάνουρον. 

ὅτι δὲ καὶ πληχτικός ἐστιν ᾿Δριστοτέλης ἱστορεῖ 
ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων ξωικῶν (p. 315 R). Ἐπίχαρμος 
δ᾽ ἐν Μούσαις ποικίλον εἶναί φησι τὸν σκορπίον 
(p. 234 L)' 

σκορπίοι τὲ ποικίλοι yÀcUXOL τε, σαῦροι πίονες. 

3 ποτιδαναίων γαυλοῖς À: corr. Koen 4 εἰκαὶ A: ἧκε 
Valek, εἶκε Ahr οὗ p. 319f 5 σκῶρ A: corr. Wilam T 
ὕκας ἢ &y. AC: corr. Mus 25 ἢ ξωικῶν Cas 

d 
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μονήρης δ᾽ ἐστὶ καὶ φυχοφάγος. ἐν δὲ πέμπτῳ toov 
μορίων (548a 1.b5) ὁ ᾿Δριστοτέλης σκορπίους καὶ 
σκορπίδας ἐν διαφόροις τόποις ὀνομάζει. ἄδηλον δὲ 

εἰ τοὺς αὐτοὺς λέγει" ὅτι καὶ σκόρπαιναν καὶ 6x09- 
πίους πολλάκις ἡμεῖς ἐφάγομεν καὶ διάφοροι καὶ οἵ ὅ 
χυμοὶ καὶ αἵ χρόαι εἰσὶν οὐδεὶς ἀγνοεῖ. ὃ δ᾽ ὀψαρ- 
τυτὴς ᾿“ρχέστρατος ἐν τοῖς χρυδοῖς ἔπεσι λέγει 

(fr. 49 R)' 

321 ἐν δὲ Θάσῳ τὸν σχορπίον dvov, ἐὰν ἢ 
μὴ μείξων πυγόνος" μεγάλου δ᾽ ἀπὸ χεῖρας ἴαλλε. 10. 
116. ΣΚΟΜΒΡΟΣ. ᾿“ριστοφάνης Γηρυτάδῃ (1434 K) 

Ἱκέσιός φησι τοὺς σκόμβρους ἐλαχίστους μὲν εἶναι κατὰ 
TO μέγεϑος. τροφιμωτέρους δὲ τῶν κολιῶν καὶ εὐχυ- 
λοτέρους, οὐ μὴν εὐεκκριτωτέρους. μνημονεύει αὐτῶν 
οὕτως καὶ ᾿ΕἘπίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ (p.235 L) 15 

καὶ χελιδόνες τε μύρμαι τοί τε κολιᾶν μείζονες 

ἐντὶ καὶ σχόμβρων. ἀτὰρ τᾶν ϑυννίδων γα μείονες. 

117. ΣΑΡΓΟΙ. “οὗτοι, ὥς φησιν Ἱκέσιος. στύφουσι 
b μᾶλλον xci τῶν μελανούρων εἰσὶ τροφιμώτεροι. Nov- 

μήνιος δ᾽ ἐν ᾿Δλιευτικῷ πανοῦργον εἶναί φησι περὶ 20 
τὰς ϑήρας τὸν σαργόν (ἔν. 11 B) 

κόσσυφον ἢ κίχλας ἁλιειδέας. ἄλλοτε δ᾽ ἄλλῃ 
σαργὸν ἐπικέλσοντα. λινοπληγέστατον ἰχϑύν. 

᾿Φριστοτέλης δ᾽ ἐν πέμπτῳ μορίων (843 «ἃ τὴ τίκτειν 
αὐτόν φησιν δίς. ἔαρος, εἶτα μετοπώρου. ᾿Επέχαρμος 25 
δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ (p. 386 L) 

αἱ δὲ λῇς. σαργοί τε χαλκίδες τε καὶ τοὶ πόντιοι ... 

9 ἂν AC 10 μείων AC: corr. Stephanus 18 τροφέμους 
ΑΟ: eorr. Cas. κοιλιῶν Α: corr. C 16 9^ οἵ τε Ahr. κοιλίαν 
A: corr. Cas 17 ϑυννίλων A: corr. Cas ys Α: corr. Ahr 
unovog À: corr. Ahr (μήονες Cas) 23 ἐπιτέλσωντα À: corr. Cas 
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ὡς διαφόρους δὲ τους σαργίνους ἐν τοῖσδε καταλέγει c 
(p. 384 L)' 

qv δὲ σαργῖνοί (r€» μελάνουροί τε καὶ ταὶ φίνταται 
ταινίαι λεπταὶ μέν. ἁδεῖαι δέ. 

ὁμοίως δὲ καὶ Φωρίων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων φησὶ 
σαργίνους διὰ τοῦτ᾽ αὐτοὺς καλῶν καὶ χαλκίδας. ὃ 
δὲ σοφὸς ᾿“ρχέστρατός φησιν (fr.38 Ry 

ἡνίκα δ᾽ ἂν δύνοντος ἐν οὐρανῷ ᾿ϑρίωνος 
μήτηρ οἰνοφόρου βότρυος χαίτην ἀποβάλλῃ. 
τῆμος ἔχειν ὀπτὸν σαργὸν τυρῷ κατάπαστον, 
εὐμεγέϑη. ϑερμόν, δοιμεῖ δεδαιγμένον ὄξει" 

5 σχληρὸς γὰρ φύσει ἐστίν. ἅπαντα δέ μοι ϑεράπευε 
τὸν στερεὸν τοιῶδε τρόπῳ μεμνημένος ἐἰχϑύν. 4 

τὸν δ᾽ ἀγαϑὸν μαλακόν τε φύσει καὶ πίονα σάρκα 
ἁλσὶ μόνον λεπτοῖσι πάσας καὶ ἐλαίῳ ἀλείψας" 
τὴν ἀρετὴν γὰρ ἔχει τῆς τέρψιος αὐτὸς ἐν αὑτῷ. 
118. σαλττη. "Exígyeouog Ἥβας γάμῳ (p. 231 L) 

&óveg φάγροι τε λάβρακές τε καὶ ταὶ πίονες 
| σκατοφάγοι σάλπαι βδελυχραί, ἁδέαι δ᾽ ἐν τῷ ϑέρει. 

20 ᾿“ριστοτέλης δ᾽ ἐν πέμπτῳ μορίων (54328) ἅπαξ e 

τίχτειν φησὶν αὐτὴν τοῦ μετοπώρου. ἐστὶ δὲ (p.314 R) 
πολύγραμμος καὶ ἐρυϑρόγραμμος. ἔτι δὲ καρχαρόδους 
καὶ μονήρης. λέγεσϑαι δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ἁλιέων φησὶν 
ὡς καὶ κολοκύντῃ ϑηρεύεται χαίρουσα τῷ βρώματι. 

95 ᾽᾿Δρχέστρατος δέ φησιν (fr. 31 Ry 
σάλπην δὲ κακὸν uiv ἔγωγε 

ἰχϑὺν εἰς ἀεὶ κρίνω" βρωτὴ δὲ μάλιστα 
ἐστὶ ϑεριζομένου σίτου. λαβὲ δ᾽ ἐν Μυτιλήνῃ 
αὐτήν. 

8 τε add. Schw φίταται AC: corr. p. 8288 18 ταὶ C: 
τε À 271 εἶναι ἀεὶ Wilam 28 μιτυλήνῃ AC 
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Παγκράτης δ᾽ ἐν ἔργοις ϑαλασσίοις" 
f σάλπαι T ἰσομήκεες (y9Ug, 

ἅς ve βύας πορχῆες ἁλίζωοι καλέουσιν. 
οὕνεκα γαστέρι φῦκος ἀεὶ ἀλέουσιν ὀδοῦσιν. 

ἐστὶ δὲ ποικίλος ὁ ἰχϑύς. ὅϑεν καὶ τὸν “οχρὸν ἢ 
Κολοφώνιον Μνασέαν συνταξάμενον τὰ ἐπιγραφόμενα 
“παίγνια διὰ τὸ ποικίλον τῆς συναγωγῆς Σάλπην οἵ 

συνήϑεις προσηγόρευον. Νυμφόδωρος δὲ ὃ Συρα- 
322x0010g ἐν τῷ τῆς ᾿Δσίας Περίπλῳ (FHG II 318) “εσβίαν 

φησὶ γενέσϑαι Σάλπην «τὴν» τὰ παίγνια συνϑεῖσαν. 

"Ἄλκιμος δ᾽ ἐν τοῖς Σικελικοῖς (FHG IV 296) ἐν Meo- 

σήνῃ φησὶ τῇ κατὰ τὴν νῆσον Βότρυν γενέσϑαι εὑρε- 
τὴν τῶν παραπλησίων παιγνίων τοῖς προσαγορευομέ- 

νοις Σάλπης. "4oyumzog δὲ ἐν ᾿Ιχϑύσιν ἀρσενικῶς 
εἴρηκεν ὁ σάλπης (1683 K) 

ἐκήρυξεν βόαξ. 

σάλπης δ᾽ ἐσάλπιγξ᾽ ἕπτ᾽ ὀβολοὺς μισϑὸν φέρων. 
γίνεται δ᾽ ὅμοιος ἰχϑὺς ἐν τῇ ᾿Ερυϑρᾷ ϑαλάσσῃ ὁ 
καλούμενος στρωματεύς. ῥάβδους ἔχων δι᾽ ὅλου τοῦ 

σώματος τεταμένας χρυσιζούσας. ὡς ἱστορεῖ Φέλων 

ἐν τῷ Μεταλλικῷ. 

ν . 119. ΣΥΝΟΔΟΝΤΕΣ καὶ ΣΎΝΑΓΡΙΣ. καὶ τούτων 
Ἐπίχαρμος μέμνηται (p.283 L) 

συναγρίδας μαξούς τε συνόδοντάας τ᾿ ἐρυϑροποι- 

κίλους. 

Νουμήνιος ᾿Δλιευτικῷ διὰ τοῦ v λέγων φησίν (fr. 9 B) 
ἢ λευκὴν συνόδοντα βύόηκάς τε τρικκούς τε. 

καὶ πάλιν" 

3 ἁλίξωνοι A: corr. C (ubi superscr. ξωνοι) 4 ἀλέγουσιν 
AC: corr. Gesner 10 rjv add. Mus — 16 ἢ κῆρυξ μὲν ἐβόαξ 
A κῆρυξ uiv ἐβόασε C: corr. Mein 
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τοῖσί xs ϑηρήσαιο φαγεῖν λελιημένος ἰχϑὺν 

ἠὲ μέγαν συνόδοντα ἢ ἀρνευτὴν ἵππουρον. 
σινόδοντα δὲ αὐτὸν λέγει διὰ τοῦ ; Δωρέίων, ἔτι δὲ 
᾿ἀρχέστρατος ἐν τούτοις (fv. 40 R)* c 

ἀτὰρ σινόδοντα uiv Ov ξήτει παχὺν εἶναι" 
ἐκ πορϑμοῦ δὲ λαβεῖν πειρῶ καὶ τοῦτον, ἑταῖρε. 
ταὐτὰ δὲ ταῦτα κυρῶ φράξων καὶ πρὸς σέ, Κλέαινε" 

᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν ᾿Ζρχιστράτῃ (II 28 K) 
τίς δ᾽ ἐγχέλειον ἂν φάγοι 

ἢ κρανίον σινόδοντος: 
190. ΣΑΥΡΟΣ. τούτου μνημονεύει AAszEug ἐν “εύκῃ 

μάγειρος δ᾽ ἐστὶν ὃ λέγων (II 844 K) 
ἐπίστασαι τὸν σαῦρον ὡς δεῖ GxsucGaL; 

B. ἀλλ᾽ ἂν διδάσκῃς. A. ἐξελὼν τὰ βράγχια, d 
πλύνας, περικόψας τὰς ἀκάνϑας τὰς κύκλῳ 

παράσχισον χρηστῶς διαπτύξας 9' ὅλον 
5 τῷ σιλφίῳ μάστιξον εὖ τε καὶ καλῶς 

τυρῷ vs σάξον ἁλσί v ἠδ᾽ ὀριγάνῳ. 
ἔφιππος δ᾽ ἐν Κύδωνι πολλῶν καὶ ἄλλων ἰχϑύων 

κατάλογον ποιούμενος καὶ τοῦ σαύρου μνημονεύει διὰ 
τούτων (II 266 K) 

ϑύννου τεμάχη. γλάνιδος, γαλεοῦ, 
ϑίνης, γόγγρου, κεφάλου, πέρκης. 

σαῦρος, φυκίς, βρίγκος, τρίγλη, e 
κόκκυξ, φάγρος, uvAAog, λεβίας, 

5 σπάρος, αἰολίας, ϑρᾷττα, χελιδών, 

2 συνόδοντ᾽ Mein 5 σὐτὰρ AC: corr. Κα μέγαν ξήτει Κ 
7 ταὐτὰ Di: ταῦτα A 8 ᾿ἀρχεστράτῃ Cas 9 τῆς δ᾽ 
corr. Mus ἐγχέλιον AC — 17 εὖ γε AC: corr. Di 18 ἀλφίτοις, 
ὁρ. Kock 28 κεφαλῆς A: corr. Mein 24 φυκία φυκίς AC: 
corr. Villebrun 25 σαργός Kock μύλος AC 26 πάρος À: 
corr. Cas 26 ϑρίττα AC: corr. ex Mnesimacho p. 329d 403b 

ATHEXNAEUS II. 14 
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καρίς, τευϑίς, ψῆττα, δοακαινίς, 

πουλυπόδειον. σηπία, ὀρφώς. 
κωβιός, ἀφύαι. βελόναι. κεστρεῖς. 

Μνησίμαχος δ᾽ ἐν Ἱπποτρόφῳ (II 438, 36 K) 
τῶν καρχαριῶν 5 

νάρκη. βάτραχος. z£oxQ, σαῦρος. 

τριχίας, φυκίς, βρίγκος, τρίγλη. 
κόκκυξ. 

XKETINOX. τούτου μνημονεύων Ζωρίων ἐν τῷ 
περὶ ἰχϑύων καλεῖσθαί φησιν αὐτὸν ἀτταγεινόν. 10 

f 121. XKIAINA. Ἐπίχαρμος "Hfag γάμῳ (p.233 L) 
αἰολίαι πλῶτές τε κυνόγλωσσοί τ᾽, ἐνῆν δὲ σκιαϑίδες. 

Νουμήνιος δὲ σκιαδέα αὐτὸν καλεῖ ἐν τούτοις (fr. 6 B) 
τοῖσί χε ϑηρήσαιο λαβεῖν λελιημένος ἰχϑὺν 

ἠὲ μέγαν συνόδοντα ἢ ἀρνευτὴν ἵππουρον 15 
ἠξ φάγρον Aogíqv, ὁτὲ δ᾽ ἀγρόμενον σκιαδῆα. 

ΣΎΑΓΡΙΔΕΣ. τούτων μνημονεύει ᾿Επίχαρμος ἐν 
825 Heg γάμῳ καὶ ἐν Γᾷ καὶ Θαλάσσᾳ (p. 234 L). 

122. ΣΦΥΡΑΙΝΑι. ταύτας φησὶν "Ixéoiog τροφι- 
μωτέρας εἶναι τῶν γόγγρων, ἀπειϑεῖς δὲ τὴν γεῦσιν 30 
καὶ ἀστόμους. εὐχυλίᾳ δὲ μέσους. ὃ δὲ ΖΔωρίων 
᾿σφύραιναν, φησίν, ἣν καλοῦσι κέστραν. ᾿Επίχαρμος 
δ᾽ ἐν Μούσαις κέστραν ὀνομάσας οὐκ ἔτι σφυραίνας 
ὀνομάξει ὡς ταὐτὸν οὔσας (p.240 L) 

χαλκίδας τε καὶ κύνας κέστρας τὲ πέρκας τ᾽ αἰόλας. 28 

καὶ Xoqocov ἐν ἀνδρείοις (fr.62 Bo)" “χέστραι βότιν 

κάπτουσαι. Σπεύσιππος δὲ ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων ὡς 

2 πουλυπόδιον Α: corr. Di D καρχάρων eb 7 cvxíg A: 
corr. ex p. 403b 10 ἀτταγῖνον C 12 ενηλιάδεσσκιαϑίδες 
Α cf.p.288b 14 λαβὼν A: corr. Cas (φαγεῖν litt. Ὁ) 15 συνό- 
δοντ᾽ Mein 17 συναγρίδες Schw coll.p.322b 18 γᾶι καὶ ἐν A 
21 μέσως AC (hinc εὔχυλοι C): corr. Schw 28 fort. κέστρας 
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παραπλήσια ἐκτίέϑεται κέστραν, βελόνην. σαυρίδα. καὶ b 

οἱ dvruxol δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὴν σφύραιναν καλοῦσι 
κέστραν, σπανίως δὲ τῷ τῆς σφυραίνης ὀνόματι ἐχρή- 
σαντο. Στράττις γοῦν ἐν Μακεδόσιν ἐρομένου τινὸς 
᾿Δττικοῦ ὡς ἀγνοοῦντος τὸ ὄνομα καὶ λέγοντος (1719 K)' 

ἡ σφύραινα δ᾽ ἐστὶ τίς; 
φησὶν ὁ ἕτερος" 

κέστραν μὲν ὕμμες ὠττικοὶ κικλήσκετε. 
᾿ἀντιφάνης ἐν Εὐϑυδίκῳ (II 50 K) 

πάνυ συχνὴ 
σφύραινα. Β. κέστραν ἀττικιστὶ δεῖ λέγειν. 

Νικοφῶν δ᾽ ἐν Πανδώρα (I 116 K) 

κέστραι τε καὶ λάβρακες. 
᾿ΕἘπίχαρμος Ἥβας γάμῳ (p. 340 L) é 

κέστρας τὲ πέρκας τ᾽ αἰόλας. 

123. xHTIlÀ. ᾿“ριστοφάνης Ζ,)αναίσι (1 486 K) 

καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντα σηπίας καὶ πουλύπους. 

ὡς αἰτίας 1) παραλήγουσα παροξύνεται, ὡς Φιλήμων 
ἱστορεῖ. ὁμοίως καὶ ταῦτα᾽ παιδία, ταινία, οἰκία. 
τὴν σηπίαν δὲ ᾿Ζριστοτέλης (p.320 R) πόδας ἔχειν 
ὀχτώ, ὧν τοὺς ὑποκάτω δύο μεγίστους, προβοσκίδας 
δύο καὶ μεταξὺ αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ (r0» στόμα. 
ἔχει δὲ καὶ ὀδόντας δύο τὸν μὲν ἄνω, τὸν δὲ κάτω 
καὶ τὸ λεγόμενον ὄστρακον ἐν τῷ νώτῳ. ἐν δὲ τῇ ἃ 
μύτιδι ὃ ϑολός ἐστιν᾽ αὕτη δὲ κεῖται παρ᾽ αὐτὸ τὸ 
στόμα κύστεως τύπον ἐπόχουσα. ἐστὶ δ᾽ ἡ κοιλία 
πλακώδης καὶ λεία, ὁμοία τοῖς τῶν βοῶν ἠνύστροις. 
τρέφονται δ᾽ αἱ μικραὶ σηπίαι τοῖς λεπτοῖς ἰχϑυδίοις, 

18 πέρδικας Α cf.litt.a 19 παιδία om. C: σχεδία vel τηλία 
K coll. Herod. 300, 39 22 τὸ add. K 26 τρόπον AC: corr. 
K coll. Arist. h. a. 524b 17 28 δὲ αἵ C: δὴ A 

14 
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ἀποτείνουσαι τὰς προβοσκίδας ὥσπερ ὁρμιὰς καί ταύ- 
ταις ϑηρεύουσαι. λέγεται δ᾽ ὡς ὅταν ὃ χειμὼν γένη- 
ται τῶν πετριδίων ὥσπερ ἀγκύραις ταῖς προβοσκίσι 

λαμβανόμεναι δρομοῦσι. διωκομένη Ts 1] σηπία τὸν 
ϑολὸν ἀφίησι καὶ ἐν αὐτῷ κρύπτεται ἐμφήνασα φεύγειν 
εἰς τοὔμπροσθεν. λέγεται δὲ ὡς καὶ ϑηρευϑείσης τῆς 
ϑηλείας τριόδοντι οἵ ἄρρενες ἐπαρήγουσιν ἀνθέλκοντες 

αὐτήν" ἂν δ᾽ οἵ ἄρρενες ἁλῶσιν, αἵ ϑήλειαι φεύγουσιν. 
οὐ διετίζει δ᾽ ἡ σηπία, καϑάπερ οὐδ᾽ ὃ πολύπους. 
ἐν δὲ πέμπτῳ ξῴων μορίων (541b 12. 5442 1) “αἱ σηπίαι, 
φησί, καὶ αἱ τευϑέίδες νέουσιν ἅμα καὶ συμπεπλεγμέναι, 

τὰ στόματα καὶ τὰς πλεχτώνας ἐφαρμόττουσαι καταν- 

τικρὺ ἀλλήλαις: ἐφαρμόττουσιν δὲ καὶ τὸν μυκτῆρα 

εἰς τὸν μυκτῆρα. τῶν τε μαλακίων τίκτουσιν πρῶται 

τοῦ ἔαρος αἵ σηπίαι καὶ τίκτουσι πᾶσαν ὥραν καὶ 

κυίσκονται πεντεκαίδεκα ἡμέραις. ὅταν δὲ τέκωσι τὰ 

Q&, ὁ ἄρρην παρακολουϑῶν καταφυσᾷ καὶ στιφρᾷ. 
βαδίζουσι δὲ κατὰ ξυγά. καί ἐστιν ὃ ἄρρην τῆς ϑηλείας 
ποικιλώτερός τε καὶ μελάντερος τὸν νῶτον. 124. 'Ezí- 
χαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ φησί (p.235 1)" 

πώλυποι τε σηπίαι τε καὶ ποταναὶ τευϑέδες. 

τοῦτο δὲ σημειωτέον πρὸς Σπεύσιππον λέγοντα εἶναε 

βολὅμοια σηπίαν τευϑίδα. Ιππώνακτος δ᾽ ἐν τοῖς ἰάμ- 
βοις εἰπόντος (ἴν. 68 B^) 'σηπίης ἱπόσφαγμα᾽ οἱ ἐξηγη- 

σάμενοι ἀπέδωκαν τὸ τῆς σηπίας μέλαν. ἐστὶ δὲ vo 
ὑπόσφαγμα. ὡς Ερασίστρατός φησιν ἐν Ὀψαρτυτικῷ, 
ὑπότριμμα. γράφει δὲ οὕτως: ᾿ὑπόσφαγμα δ᾽ εἶναι 

5 κρύβεται A: corr. C 11 va£ovow et συνεπόμεναι AC 
15 τίκτουσι: οὐ κύουσι AC 19 μαλακώτερος τὸ C 21 πώ- 
λυπες Α cf. p. 8186 ποτ᾽ αἰναί A: corr. Ο 28 καὶ τευ- 
9gíóa s 
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κρέασιν ὀπτοῖς ἐκ τοῦ αἵματος τεταραγμένου μέλιτι, 
τυρῷ, ἁλί, κυμίνῳ, σιλφίῳ, ὄξει ἑφϑοῖς. καὶ Γλαῦκος 
δ᾽ ὁ “οχρὸς ἐν Ὀψαρτυτικῷ οὕτως γράφει" ᾿“ὑπόσφαγμα 
δ᾽ αἷμα ἑφϑὸν καὶ σίλφιον καὶ ἕψημα ἢ μέλι καὶ ὄξος 

[5 xal γάλα καὶ τυρὸς καὶ φύλλα εὐώδη τετμημένα. ὃν 

| δὲ πολυμαϑέστατος ᾿ἀρχέστρατός φησιν (ἔν. 839 R) 
σηπίαι ᾿4βδήροις τε Μαρωνείᾳ v' ἐνὶ μέσσῃ. 

᾿'Δριστοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις (1 413 K) 
ἰχϑῦς ἐώνηταί τις ἢ σηπίδιον" 

10 καὶ ἐν Ζαναίσιν (1 464 K) 

ὀσμύλια καὶ μαινίδια καὶ σηπίδια. 
Θεόπομπος ᾿Φφροδίέτῃ (I 184 K) 

ἀλλ᾽ ἔντραγε 
τὴν σηπίαν τηνδὶ λαβοῦσα καὶ τοδὶ 

15 τὸ πουλυπόδειον. 
περὶ δὲ ἑψήσεως σηπιδίων 4λεξις ἐν Πονήραᾳ παράγει 
μάγειρον τάδε λέγοντα (II 861 K) 

σηπίαι τόσους c 
| δραχμῆς μιᾶς τρίς. τῶν δὲ τὰς uiv πλεκτάνας 
20 καὶ τὰ πτερύγια συντεμὼν ἑφϑὰς ποῶ. 

τὸ δ᾽ ἄλλο σῶμα κατατεμὼν πολλοὺς κύβους 
5 σμήσας τε λεπτοῖς ἁλσὶ δειπνούντων ἅμα 

ἐπὶ τὸ τάγηνον σίζον ἐπεισιὼν φέρω. 
195. ΤΡΙΓΛΗ, κέχλη διὰ τοῦ ἢ. τὰ γὰρ εἰς λα 

λήγοντα ϑηλυκὰ ἕτερον αἰτεῖ λάβδα. Σκύλλα, Τελέσιλλα" 

ὅσα δ᾽ ἐπιπλοκὴν ἔχει τοῦ y εἰς ἢ λήγει, τρώγλη; ἃ 

οι 

1 fort. ἑφϑοῖς pro ὀπτοῖς scrib. et v. 2 ἑφϑοὶῖς delendum 
τεταραγμένοις A: corr. C 2 ὄξει Wilam: ἐξ A 7 μαρωνίαι 
AC 14 τὴν διαλαβοῦσα A: corr. C 15 πουλυπόδιον ἃ 
18 τόσους corruptum 19 τρεῖς Cas 20 ἑφϑὰ A: corr. Di 
23 ἐπισείων Mein 
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αἴγλη, ξεύγλη. τὴν δὲ τρίγλην φησὶν ᾿Ζριστοτέλης 
τρὶς τίχτειν τοῦ ἔτους ἐν πέμπτῳ μορίων (543 ἃ 5), 

τεχμαίρεσθαι λέγων τοὺς ἁλιεῖς τοῦτο ἐκ τοῦ γόνου 
τρὶς φαινομένου περί τινας τόπους. μήποτ᾽ οὖν ἐν- 
τεῦϑέν ἐστι καὶ τὸ τῆς ὀνομασίας (ὡς ἀμίαι ὅτι οὐ 

^ 4 , 9 3 9 , , N 3 ^ 

κατὰ μίαν φέρονται. ἀλλ΄ ἀγεληδὸν. σκάρος δὲ czO 

τοῦ σκαίρειν καὶ καρίς, ἀφύαι δ᾽ ὡς ἂν ἀφυεῖς οὖσαι, 
, L , , cae , ' 

τουτέστιν δυσφυεῖς" ϑύω. ϑύννος ὁ ὁρμητικός. διὰ 

{τὸ κατὰ» τὴν τοῦ κυνὸς ἐπιτολὴν ὑπὸ τοῦ ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς οἴστρου ἐξελαύνεσϑαι). ἐστὶ δὲ καρχαρόδους, 

συναγελαστική. παντόστικος. ἔτι δὲ σαρκοφάγος. τὸ 
δὲ τρίτον τεκοῦσα ἄγονός ἐστι γένεται γάρ τινα σχω- 
λήκια αὐτῇ ἐν τῇ ὑστέρᾳ, ἃ τὸν γόνον τὸν γινόμενον 
κατεσθίει. αἀπὸ δὲ τοῦ συμβεβηκότος ᾿Επέίέχαρμος 
9 , 3 ' N , er , M , 

ὀνομάξει αὐτὰς κυφὰς ἐν Ἥβας γάμῳ δια τούτων 

(p. 233 L)* 
ΟΥ̓ N ΄ ' 3 , , 
&ys δὴ τρίγλας τε κυφὰς καχαρίστους βαιόνας. 

Σώφρον δ᾽ ἐν τοῖς ἀνδροείοις (fr. 63. 64 Bo) τριγόλας τινὰς 

ἐν τούτοις ὀνομάζει" ἱτριγόλᾳ ὀμφαλοτόμῳ᾽ καὶ ὑτρι- 
f γόλαν τὸν εὐδιαῖον. ἐν δὲ τῷ ἐπιγραφομένῳ Παιδικὰ 
ποιφυξεῖς φησί (fr. 10 Bo)* ἱτρίγλας (u&v» yévqov, τριγόλα 

δ᾽ ὀπισϑίδια. κἀν τοῖς γυναικείοις δὲ ἔφη (fr.13 Bo) 
“τρίγλαν γενεᾶτιν. Διοκλῆς δ᾽ ἐν τοῖς πρὸς Πλεί- 

σταρχον σκληρόσαρκον εἶναί φησι τὴν τρίγλαν. Σπεύ- 
δσιππος δ᾽ ἐμφερῆ φησιν εἶναι κόκκυγα, χελιδόνα, τρί- 
γλαν. ὅϑεν Τρύφων φησὶν ἐν τοῖς περὶ ξώων (tr. 121 V), 

ὅ ὡς ἀμίαι (διὰ τὸ μὴ κατὰ μίαν φέρεσϑαι) Ο ἁμίαιος ἐστιν 
ε 3 

ὡς ἀμίαι ὅτι Mus — 9 τὸ κατὰ add. Schw ἐπὶ τοῦ ὑπὸ A 
corr. € 11 ἔτι Cas: ἔστι ἃ 18 ὑστεραίᾳ AC: corr. Eust. 
1934, 98 19 τριγόλαι τὸν À: corr. Mus — 20. 21 παιδὶ κασποι- 
φυξὶς A: corr. Cas 21 μὲν γένηον Ahr: τ΄ svgov A. 21. 22 τριγο- 
λαπισϑίδια À: cf. 325a. 93. 24 κλείταρχον À: corr. Schw cf. 820 ἃ 

10 

15 

20 

25 
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τὸν τριγολαν τινὰς οἴεσθαι κόκκυγα εἶναι διά vs T0325 

ἐμφερὲς καὶ τὴν τῶν ὀπισϑίων ξηρότητα. ἣν σεσημείω- 
ται ὁ Σώφρων λέγων" ἱτρίγλας μέν γένηον, τριγόλα 
δ᾽ ὀπισϑίδια. 120. Πλάτων δ᾽ ἐν Φάωνί φησι 

| 5 (1647, 19 K) 

τρίγλη δ᾽ ovx ἐθέλει νεύρων ἐπιήρανος εἶναι" 
{(παρϑένουΣ ᾿Δρτέμιδος γὰρ ἔφυ καὶ στύματα μισεῖ. 

τῇ δὲ “Εχάτῃ ἀποδίδοται ἡ τρίγλη διὰ τὴν τῆς ὀνομα- 
σίας κοινότητα᾽ τριοδῖτις γὰρ καὶ τρίγληνος, καὶ ταῖς 

110 τριακάσι δ᾽ αὐτῇ τὰ δεῖπνα φέρουσι. κατὰ τὸ παρα- 
πλήσιον δ᾽ οἰκειοῖσιν ᾿Δπόλλωνι μὲν κίϑαρον, Ἕρμῃ b 
ὃὲ βόακα. Διονύσῳ δὲ κιττὸν καὶ ᾿Δφροδίτῃ φαλαρίδα, 
ὡς ᾿ριστοφάνης ἐν Ὄρνισι (566), κατὰ συνέμφασιν 
TOU φαλλοῦ. xci τὴν νῆτταν δὲ καλουμένην Ποσει- 

15 δῶνί τινες οἰχειοῦσι. καὶ τὸν ϑαλάττιον γόνον, ὃν 

ἡμεῖς μὲν ἀφύην, ἄλλοι δὲ ἀφρῖτιν ὀνομάζουσιν, ot 
δὲ ἀφρόν" προσφιλέστατον δ᾽ εἶναι καὶ τοῦτον ᾽άφρο- 
δίτῃ διὰ τὸ καὶ αὐτὴν ἐξ ἀφροῦ γεννηθῆναι. ᾽4πολ- 
λόδωρος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ ϑεῶν τῇ ᾿Εκάτῃ φησὶ ϑύεσϑαι 

30 τρίγλην δια τὴν τοῦ ὀνόματος οἰκειότητα" τρίμορφος 
γὰρ ἡ ϑεός. Μελάνϑιος δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Ἔλευ- c 
oiv. μυστηρίων (FHG IV 444) καὶ τρίγλην καὶ μαινίδα, 

ὅτι καὶ ϑαλάττιος ἡ Εχάτη. Ἡγήσανδρος δὲ ὃ Ζελφὸς 
(ibid. 420) τρίγλην παραφέρεσϑαι ἐν τοῖς ᾿Δρτεμισίοις 

25 διὰ τὸ δοκεῖν τοὺς ϑαλασσίους λαγὼς ϑανασίμους ὄντας 

ϑηρεύειν ἐπιμελῶς καὶ καταναλίσκειν. διόπερ ὡς ἐπ᾽ 
ὠφελείᾳ τῶν ἀνθρώπων τοῦτο ποιοῦσα τῇ κυνηγετικῇ 

1 τρυγύλαν A 8 γένηον Ahr: ys πίονας AC 4 ὀπι- 
σϑίαν A ὀπίσϑια C: cf. 824} 7 παρϑένου add. ex p. 5d 
10 τὰ C: ταδὲ A 14. 15 καὶ τὴν --- οἰκειοῦσι, non suo loco 
16 ἀφρῖτιν Schneider: ἀφρύην À 21 ὠφελίᾳ A: corr. C 
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ϑεῷ ἡ κυνηγέτις ἀνάκειται. γενεᾶτιν δ᾽ ἔφη τὴν τρί- 
γλην 21399 oov, ἐπεὶ αἵ τὸ γένειον ἔχουσαι ἡδίονές εἰσι 

ἃ μᾶλλον τῶν ἄλλων. ᾿Δϑήνησι δὲ καὶ τόπος τις Τρίγλα 
καλεῖται, καὶ αὐτόϑι ἐστὶν ἀνάϑη;"α τῇ ̓ ΕΣκάτῃ Τρίγλαν- 
ϑίνῃ. διὸ καὶ Χαρικλείδης ἐν “Δ4λύσει φησί (IV 556 M): 5 

δέσποιν᾽ ᾿Εκάτη τρ΄ οδῖτι, 
τρίμορφε, τριπρόσωπε, 
τρίγλαις κηλευμένα. 

121. ἐὰν δ᾽ ἐναποπνιγῇ τρίγλη ζῶσα ἐν οἴνῳ καὶ 
τοῦτο ἀνὴρ πίῃ. ἀφροδισιάζειν οὐ δυνήσεται, ὡς Τερ- i 
ψικλῆς ἱστορεῖ ἐν τῷ περὶ ἀφροδισίων. κἂν γυνὴ δὲ 

πίῃ τοῦ αὐτοῦ οἴνου. οὐ κυίσκεται. ὁμοίως δὲ οὐδὲ ὄρνις. 
0 δὲ πολυίστωρ ᾿Δρχέστρατος ἐπαινέσας τὰς κατὰ 
Τειχιοῦντα τῆς Μιλησίας τρίγλας ἑξῆς φησι (fv. 56 R) 

e x&v Θάσῳ ὀψώνει τρίγλην xov χείρονα λήψῃ 1ὅ 

ταύτης ἐν δὲ Τέῳ χείρω, κεδνὴ δὲ καὶ αὐτή; 
ἐν δ᾽ ᾿Ερυϑραῖς ἀγαϑὴ ϑηρεύεται. αἰγιαλῖτις. 

Κρατῖνος δ᾽ ἐν Toogovío φησίν (180 K) 
οὐδ᾽ Αἰξωνίδ᾽ ἐρυϑρόχρων ἐσϑίειν ἔτι τρίγλην 
οὐδὲ τρυγόνος οὐδὲ δεινοῦ φυὴν μελανούρου. 20 

Ναυσικράτης δ᾽ ὁ κωμῳδιοποιὸς ἐπαινεῖ τὰς Αἰξω- 
νικας τρίγλας ἐν Ναυκλήροις λέγων οὕτως (IV 575 M) 

uev αὐτῶν δ᾽ εἰσὶν ἐκπρεπεῖς φύσιν 
αἱ ξανϑοχρῶτες. ἃς κλύδων Αἰξωνικὸς 

πασῶν ἀρίστας ἐντόπους παιδεύεται" 25 

f αἷς καὶ ϑεὰν τιμῶσι φωσφόρον κόρην. 
ὅ δείπνων ὅταν πέμπωσι δῶρα ναυτίλοι. 

Β. τρίγλας λέγεις. 

8 τρίγλαισι saltem. 16 Τέῳ Schneider: τῶν ἃ 19 ἐξωνέδα 
et 20 οὐ δεινουφὴην Α: corr. Cas 21 ἐξωνικὰς A: corr. C 
24 ἐξωνικὸς À: corr. C 25 ἐν τόποις AC: corr. p. 330b 

l 
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198. TAINIAI. καὶ τούτων ᾿Επίχαρμος μέμνηται 

(p. 384 L)* 
καὶ ταὶ φίνταται 

ταινίαι λεπταὶ μέν, ἁδῆαι δὲ κὠλίγου πυρός. 
Μέϑαικος δ᾽ ἐν Ὀψαρτυτικῷ “ταινίαν, φησίν, ἔκκοι- 
λίξας, τὰν κεφαλὰν ἀποταμών, ἀποπλύνας καὶ ταμὼν 
τεμάχεα κατάχει τυρὸν καὶ ἔλαιον. πλεῖσται δὲ γίνονταιϑ:20 
καὶ κάλλισται κατὰ τὸν πρὸς τῇ ᾿4λεξανδρείᾳ Κάνωπον 
καὶ ἐν Σελευκείᾳ τῇ πρὸς ᾿ἀντιοχείᾳ. ὅταν δ᾽ Εὔπολις 
ἐν Προσπαλτίοις λέγῃ ( 828 K)' 

μήτηρ τις αὐτῷ Θρᾶττα ταινιόπωλις. 
τὴν ἐπὶ τῶν ὑφασμάτων λέγει καὶ τῶν ξωνῶν, αἷς αἱ 
γυναῖκες περιδέονται. 

129. TPAXOYPOI. τούτων ὡς ξηροτέρων μέμνηται 
Διοκλῆς. Νουμήνιος δ᾽ ἐν “4λιευτικῷ φησιν (ἔν. 30 Β)᾽ 

ἀκονίας κιγκάλους τε καὶ ἀλλοπίην τράχουρον. 
[ΤΑΥΛΩΤΤΙΑΣ.] περὶ τούτου '"4oyéovoerog ἱστορεῖ b 

(fr. 9 R)* 

καὶ νεαροῦ μεγάλου τ᾽ αὐλωπία ἐν ϑέρει ὠνοῦ 
κρανέ᾽ ὅταν Φαέϑων πυμάτην ἁψῖδα διφρεύῃ" 

καὶ παράϑες ϑερμὸν ταχέως καὶ τρίμμα μετ᾽ αὐτοῦ. 
ὕπτα δ᾽ ἀμφ᾽ ὀβελίσκον ἑλὼν ὑπογάστριον αὐτοῦ. 
180. TEYOIZ. ᾿“ριστοτέλης εἶναί φησι (p.323 R) 

καὶ ταύτην τῶν συναγελαζομένων ἔχειν τε τὰ πλεῖστα 
τῆς σηπίας, τὸν τῶν ποδῶν ἀριϑυόν, τὰς προβοσκίδας. 
τῶν δὲ ταύτης ποδῶν οἱ μὲν κάτω μικροί εἰσιν, οἱ δ᾽ c 
ἄνω μείζους" καὶ τῶν προβοσκίδων ἡ δεξιὰ παχυτέρα, 

καὶ τὸ ὅλον δωμάτιον τρυφερὸν καὶ ὑπομηκέστερον. 

8 vs A: corr. C ἁδεῖαι superscr. y ἃ 10 προσπαλτείοις A 
16 corruptus αἰολίας Gesner κίγκλους Schw ἐλλοπίην Mein 
19 ταυλωπία AC: corr. Cas 20 κρανίον AC: corr. hibb 



218 Ζ 

ἔχει δὲ καὶ ϑολὸν ἐν τῇ μύτιδι οὐ μέλανα ἀλλ᾽ ὠχρόν" 
καὶ τὸ ὄστρακον μιχρὸν λίαν καὶ χονδρῶδες. 

ΤΕΥΘΟΣ. ὁ ὃὲ τεῦϑος (p.324 R) μόνῳ τούτῳ δια- 

φέρει. τῷ μεγέϑει" γίνεται δὲ καὶ τριῶν σπιϑαμῶν. 
τὸ δὲ χρῶμά ἐστιν ὑπέρυϑρος καὶ τῶν ὀδόντων τὸν 

d μὲν χάτω ἐλάττονα ἔχει. τὸν δὲ ἄνω μείξονα. ἄμφω 
δὲ μέλανας καὶ ὁμοίους ῥύγχει ἱέρακος. ἀναπτυχϑεὶς 
δὲ χοιλίαν ἔχει ὁμοίαν ταῖς ὑείαις. ἐν δὲ ε΄ μορίων 
(p.550 b 14) βραχύβιά φησιν εἶναι τὸν τεῦϑον καὶ τὴν 
σηπίαν. ᾿“ρχέστρατος δ᾽ ὁ πᾶσαν γῆν καὶ ϑάλασσαν 
διὰ γαστριμαργίαν περιελϑών [πλεύσας] φησι (ἔν. 48 R) 

τευϑίδες ἐν Δίῳ τῷ Πιερικῷ παρὰ χεῦμα 
Βαφύρα᾽ καὶ ἐν ᾿“μβροακίᾳ παμπληϑέας ὄψει. 

“Ἅλεξις δὲ ἐν ᾿Ερετρικῷ τάδε ποιεῖ λέγοντα μάγειρον 

(15599515) * 

τευϑίδες. σπίναι, βατίς. δῆμος. ἀφύαι, 
κρεάδι᾽, ἐντερίδια" ἀλλὰ τὰς μὲν τευϑίέδας, 
τὰ πτερύγι᾽ αὐτῶν συντεμών, στεατίου 
μικρὸν παραμίξας, περιπάσας ἡδύσμασι 
λεπτοῖσι χλωροῖς ὠνϑύλευσα. 

καὶ πέμμα δέ τι τευϑίδα ὀνομάξειν Ιατροκλέα ἐν 
"Agrozouxgo φησι Πάμφιλος. 

131. ὙΕΣ. Ἐπίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ (p.234 L) 

ἣν δ᾽ ὑαινίδες τε βούγλωσσοί τε καὶ κίϑαρος ἐνῆς. 

λέγει δέ τινας καὶ vag διὰ τούτων (p.937 L) 

uus e ὕες τε épouse τε χὠ πίων κύων. 

f εἰ μὴ ἄρα οὗτοι οἵ αὐτοί εἰσι τῷ κάπρω Νουμή- 

8 μύτιδι Schw: μύτε O μύστι A 11 καὶ περιπλεύσας O 
πλεύσας del ΠῚ 18 βαφυραι A: corr. C 10 sq. τευϑέδες, | 
πῖναι, βατίς, χῆμος, ἀφύαι, κρεάδια, | ἐντερίδι᾽ — ἀλλὰ Mein 
11 ἔντερ , ἀλλὰ Janson 20 λεπτοῖς AC: corr. Schw 26 χαῖᾶ- 
κιδεῖς τε AC cf. p. 328c 

15 

20 
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νιὸς δ᾽ ἐν τῷ ᾿Δλιευτικῷ ἄντικρυς ὕαινάν τινὰ κατα- 

ριϑμεῖται ἐν τούτοις (fr. 13 B) 
κανϑαρίδα προφανεῖσαν ὕαινάν τε τρίγλην Té. 

καὶ ΖΦΙιονύσιος δ᾽ ἐν Ὀψαρτυτικῷ τῆς ὑαίνης μνη- 
5 μονεύει. ᾿ρχέστρατος δ᾽ ὁ ὀψοδαίδαλος (fr. 44 R) 

ἐν δ᾽ Αἴνῳ καὶ τῷ Πόντῳ τὴν ov ἀγόραξε, 
ἣν καλέουσί τινες ϑνητῶν ψαμμῖτιν ὀρυκτήν. 
τούτου τὴν κεφαλὴν ἕψειν μηδὲν προσενεγκὼν 
jóvou', ἀλλ᾽ ἐς ὕδωρ μόνον ἐνθεὶς καὶ ϑαμὰ κινῶν 

i10 ὕσσωπον παράϑες τρίψας. κἂν ἄλλο τι χρήξῃς; 
δριμὺ διεὶς ὕξος" κάἀτ᾽ ἔμβαπτ᾽ εὖ καὶ ἐπείγου 327 
οὕτως ὡς πνίγεσϑαι ὑπὸ σπουδῆς καταπίνων. 

τὴν λοφιὰν δ᾽ ὀπτᾶν αὐτῆς καὶ τἄλλα τὰ πλεῖστα. 
μήποτ᾽ οὖν καὶ ὃ Νουμήνιος ἐν τῷ “Δλιευτικῷ τὴν 

15 ὗν ψαμαϑῖδα καλεῖ ἐπὰν λέγῃ (fr.11B) 

ἄλλοτε καρχαρίην, ὁτὲ δὲ ῥόϑιον ψαμαϑῖδα. 
182. Ὑκαι. [καὶ] τὸν ὕκην Καλλίμαχος ἐν ἐπι- 

γράμμασιν ἱερὸν ἰχϑὺν καλεῖ διὰ τούτων (fr. 72 Sch)* 

ϑεὸς δέ οἱ ἱερὸς ὕκης. 

20 Νουμήνιος δ᾽ ἐν ᾿“Δλιευτικῷ (fr. 16 B) 
ἢ σπάρον ἢ ὕκας ἀγεληίδας ἢ ἐπὶ φάγρον b 
πέτρῃ ἀλωόμενον. 

Τίμαιος δ᾽ ἐν τῇ ιγ΄ τῶν ἱστοριῶν (FHG I 220) zegi 

τοῦ Σικελικοῦ πολιχνίου (λέγω δὲ τῶν "Tx4gov) δια- 
25 λεγόμενος προσαγορευϑῆναί φησι τὸ πολίχνιον διὰ τὸ 

τοὺς πρώτους τῶν ἀνθρώπων ἐλϑόντας ἐπὶ τὸν τόπον 

8 ταύτης Ribb ἕψεν AC: corr. Di 9 μόνον ὕδωρ AC: 
corr. Naeke κείνων A: corr. C 11 ἐμβάπτευ À ἔμβαπτε C: 
corr. Naeke 16 δ᾽ ὄρϑιον ψαμμαϑιδὰ AC: corr. p. 306d 
17 xci om. C 21. 92 ἐπὶ πέτρῃ φάγρον Birt 22 ἀλοώ- 
μενον A ἀλώμενον C: corr. Cas 24 τὸ τῶν K  voxxcoov Α: 
corr. S casu opinor 
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ἰχϑὺῦς εὑρεῖν τοὺς καλουμένους ὕκας καὶ τούτους 

᾿γκύους" δι᾿ oUg οἰωνισαμένους Ὕκαρον ὀνομάσαι τὸ 
χωρίον. Ζηνόδοτος δέ φησι Κυρηναίους τὸν ὕκην 
ἐρυϑρῖνον καλεῖν. Ἕρμιππος δὲ ὁ Σμυρναῖος ἐν τοῖς 
περὶ ᾿Γππώνακτος (6 1Π52) ὕκην ἀκούει τὴν ἰουλίδα" 

εἶναι δ᾽ αὐτὴν δυσϑήρατον. διὸ καὶ Φιλητῶᾶν φάναι 
(fr. 17 Bgk)* 

οὐδ᾽ ὕκης ἰχϑὺς ἔσχατος ἐξέφυγε. 

138. ΦΑΓΡΟΣ. Σπεύσιππος ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων 
παραπλήσιά φησιν εἶναι φάγρον, ἐρυϑρῖνον, ἥπατον. 
ἐμνημόνευσε δ᾽ αὐτοῦ καὶ Νουμήνιος ἐν τοῖς προ- 
κειμένοις (litt. b). ᾿ριστοτέλης δὲ δαρκοφάγον φησὶν 
(p.317 Β) αὐτὸν εἶναι καὶ μονήρη καρδίαν vs ἔχειν 
τρίγωνον ἀκμάζειν τε ἔαρος. ᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας 

γάμῳ φησίν (p.237 L) 

ἀόνες φάγροι τε καὶ λάβρακες. 
μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν καὶ Μεταγένης ἐν Θουριοπέο- 

σαις. ᾿Δἀμειψίας δ᾽ ἐν Κόννῳ (1 613 K) 

ὀρφῶσι σελαχίοις τὲ καὶ φάγροις βοράν. 
Y , 2 

Ἱκέσιος δέ φησι" 'φάγροι καὶ χρόμις καὶ ἀνϑίας καὶ 
3 - ^ 3 Ἁ M , ^ , ἀκαρνᾶνες xal ὀρφοὶ καὶ συνόδοντες καὶ συναγρίδες 
τῷ μὲν γένει παραπλήσιοι ὑπάρχουσιν᾽ γλυκεῖς τὲ γὰρ 
καὶ παραστύφοντες καὶ τρόφιμοι" κατὰ λόγον δὲ καὶ 
δυσέκκριτοι. τροφιμώτεροι δ᾽ αὐτῶν οἵ σαρκώδεις καὶ 

γεωδέστεροι ἐλάττονά τε πιμελὴν ἔχοντες. ᾿᾽4ρχέ- 
στρατος δέ φησι ἱΣειρίου ἀντέλλοντος᾽ δεῖν τὸν g«- 

γρον ἐσϑίειν (fr. 45 R)' 

Δήλῳ τ᾽ Εἰρετρίᾳ vs κατ᾽ εὐλιμένους ἁλὸς οἴκους. 

2 ὕκκαρον AC 6 φιλίταν Α: corr. Ὁ 8 ὕκη AC: corr. 
Di 16 λονες ἃ: corr. p. 321d 19 ὀρφοῖς À: corr. Bgk 
βορὰν p. 3150: ἀσιβορα ἃ 28 δήλῳ C: δόλῳ ἃ 

οι 

10 

20 
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τὴν κεφαλὴν δ᾽ αὐτοῦ μόνον ὠνοῦ καὶ μετ᾽ ἐκείνης e 
οὐραῖον" τὰ δὲ λοιπὰ δόμον μηδ᾽ εἰσενέγκῃς. 

μνημονεύει τοῦ φάγρου καὶ Στράττις ἐν “ημνομέδαᾳ 

(I 118 K)' 

δ πολλοὺς δὴ μεγάλους τε φάγρους ἐγκάψας. 
καὶ ἐν Φιλοκτήτῃ (I 24K) 

xüT εἰς ἀγορὰν ἐλϑόντες ἁδροὺς 
ὀψωνοῦσιν μεγάλους τε φάγρους 
καὶ Κωπάδων ἁπαλῶν τεμάχη 

10 στρογγυλοπλεύρων. 
ἐστὶ δὲ καὶ γένος λέϑου φάγρος. ἡ γαρ ἀκόνη κατα 
Κρῆτας qéygos, ὥς φησι Σιμέας. £ 

184. XANNAL Ἐπέχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ (p.235 L)* 
μεγαλοχάσμονάς τε χάννας κἠκχτραπελογάστορας 

15 ὄνους. 

Νουμήνιος ἐν ᾿Δλιευτικῷ (fr. 10 B) 

χάννους τ᾽ ἐγχέλυάς τε καὶ ἐννυχίην πύτινον, 
μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Δ ὡρέων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων. 
᾿ἀριστοτέλης δὲ ἐν τῷ περὶ ξωικῶν (p.296 R) ποικιλ- 

20 ερυϑρομέλαιναν αὐτὴν ὀνομάξει καὶ ποικιλόγραμμον 
διὰ τὸ μελαίναις γραμμαῖς πεποικίλϑαι. 

135. ΧΡΟΜΙΣ. καὶ τούτου μνημονεύει ᾿Επέχαρ μο ς898 

λέγων (p.232 L) 
καὶ σκιφίας χρόμιός 9^, ὃς ὧν τῷ ἦρι καττον ᾿ἀνάνιον 

25 ἐἰχϑύων πάντων ἄριστος. 
Νουμήνιος δ᾽ ἐν ᾿4λιευτικῷ (fr. 8 Β): 

2 δόμον σον μηδ᾽ ἐσεν. Mein — 5 πολλοὺς ἤδη Mein ἐγκπύ- 
ψας A: corr. Cas 10 στρογγυλιπλευρῶν A: corr, Schw 
14 μεγαλοχάμμονας et κηπτραπ. A: cf. p. 8155 — 17 τεπελέαστε 
A: cf. p. 304e 19. 90 ποικιλέρυϑρον μέλ. AC: corr. Mein 
24 χρόμιάς τε ἃς ἐν et κατὰ τὸν A: cf. p. 282b 
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ὕκην ἢ καάλλιχϑυν, Orb χρόμιν. ἄλλοτε δ᾽ ὀρφόν. 
καὶ ᾿Ζρχέστρατος (fr.46 R) 

τὸν χρόμιν ἐν Πέλλῃ λήψῃ μέγαν (ἐστὶ δὲ πίων 
ἂν ϑέρος ἢ) καὶ ἐν ᾿Δμβρακίᾳ. 

186. ΧΡΥΣΟΦΡΥΣ. ρχιππος ἐν ᾿Ιχϑύσιν (1682) ὅ 
ἱεροὺς ᾿ἀφροδίτης χρυσόφρυς Κυϑηρίας. 

b τοὺς δ᾽ ἰχϑῦς τούτους φησὶν Ἱκέσιος καὶ τῇ γλυκύ- 
τητι καὶ τῇ ἄλλῃ εὐστομίᾳ πάντων εἶναι ἀρίστους. 
εἰσὶ Ó& x«l τροφιμώτατοι. τίκτουσι δέ. ὥς φησιν 

᾿Δἀριστοτέλης (ἃ. ἃ. 548 b 3), ὁμοέως τοῖς κεστρεῦσιν 10 

οὗ ἂν ποταμοὶ δέωσιν. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν καὶ Ἐπέ- 
χαρμος ἐν Μούσαις καὶ ΖΦωρέίων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων. 
Εὔπολις δ᾽ ἐν Κόλαξί φησιν (1298 K) 

δραχμῶν ἑχατὸν ἰχϑῦς ἐώνημαι μόνον 
ὀχτὼ λάβρακας. χρυσόφρυς δὲ δώδεκα. 15 

ὁ δὲ σοφὸς ᾿ἀρχέστρατος ἐν ταῖς ὑποϑήκαις λέγει 
(fr. 41 R)* 

χρύσοφρυν ἐξ’ ᾿Εφέσου τὸν πίονα μὴ παράλειπε, 
c ὃν κεῖνοι καλέουσιν (cvíoxov' λαβὲ δ᾽ αὐτὸν 

ϑοέμμα Σελινοῦντος σεμνοῦ. πλῦνον δέ νιν ὀρϑῶς, 20 
εἶθ᾽ ὅλον ὀπτήσας παράϑες, κἂν ἢ δεκάπηχυς. 
181. XAAKIAEX χαὶ τὰ ὅμοια, ϑρίσσαι, τριχίδες, 

ἐρίτιμοι. ἹἸκέσιός φησιν᾽ “αἱ λεγόμεναι χαλκίδες 

καὶ οἵ τράγοι καὶ αἱ ῥαφίδες καὶ (αἵ ϑρίσσαι ἀχυ- 

ρώδεις καὶ ἀλιπεῖς καὶ ἄχυλοι. ᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν 95 
Ἥβας γάμῳ φ. 381 L) 

χαλκίδες 9' ὕες τε ἱέρακξς τε χὠ πίων κίων. 
ἃ Δωρίων δὲ χαλκιδικὰς αὐτὰς ὀνομάξει. Νουμήνιος 

δέ φησι (fr. 19 Β)" 

1 ὁτὲ Wilam: ἠὲ AC ὁ ἱερὸς C, ἱερεὺς Bothe χρύσο- 
gov; A 14 ἐωνημενος μόνον Α: corr. Pors 24 αἵ add. Mein 
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σὺ δ᾽ ἂν καὶ χαλκίδ᾽ ἐκείνην 
αὕτως ἀμπείραις ὀλίγην καὶ μαινίδα. 

διαφέρει δὲ τῆς χαλκίδος ὁ χαλκεύς, οὗ μνημονεύει 
Ἡρακλείδης ἐν Ὀψαρτυτικῷ καὶ Εὐθύδημος ἐν τῷ 

5 περὶ ταρίχων λέγων αὐτοὺς γένεσϑαι ἐν τῇ Κυζικηνῶν 

χώρᾳ περιφερεῖς τὲ εἶναι καὶ κυκλοειδεῖς. ΘΡΙΣΣΩΝ 
ὃὲ μέμνηται ᾿Δριστοτέλης ἐν τῷ περὶ ξῴων καὶ 
ἰχϑύων (p.298 R) ἐν τούτοις᾽ μόνιμα ϑρίσσα, ἐγκρασί- 

qoÀos, μεμβράς, κορακῖνος. égvOgivog, τριχίς. ΤΡΙ- 

10 ΧΙΔΩΝ δὲ Εὔπολις ἐν Κόλαξιν (1 299 K)* 

ἐχεῖνος ἦν φειδωλός. ὃς ἐπὶ τοῦ βίου 
πρὸ τοῦ πολέμου μὲν τριχίδας ὠψώνησ᾽ ἅπαξ, 
ὅτε τάν Σάμῳ δ᾽ qv, ἡμιωβελίου κρέα. 

᾿ἀριστοφάνης ἱππεῦσι (662) 
1ὅ αἱ τριχίδες εἰ γενοίαϑ᾽ ἕκατον τοὐβολοῦ. 

Zogíov δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων καὶ τῆς ποταμίας 
μέμνηται ϑρίσσης καὶ τὴν τριχίδα τριχίαν ὀνομάζει. 
Νικοχάρης Δημνίαις (I 112 K)' 

τριχίας δὲ καὶ τὰς πρημνάδας τὰς ϑυννίδας 
20 ἐπὶ δεῖπνον ἡκούσας ὑπερπληϑεῖς... 

πρημνάδας δὲ τὰς ϑυννίδας ἔλεγον. Πλάτων Εὐρώπῃ 

(I 611 K)' 

ἁλιευόμενός ποτ᾽ αὐτὸν εἷλον ἀνδράχνῃ 
μετὰ πρημνάδων κἄπειτ᾽ ἀφῆχ᾽ ὅτι ἦν βέαξ. 

25 ὁμοίως δὲ xal ᾿“ριστοτέλης ἐν πέμπτῳ ξῴων μορίων" 

ἐν δὲ τῷ ἐπιγραφομένῳ «περὶ» ξωικῶν (p.298 R) τρι- 

1 χαλκέδα κείνῃ Βιτῦ 2. ἀμπειραιο À: corr. C. καὶ ὀλέγην AC 
corr. Βισὺ 8 μονήρη (uzv... συναγελαστικὰ δὲν ϑρίσσα Eose 
9. 10 τριχιῶν Αι: corr. 15 γένοιντο ἃ 19 τριχιάδας et zon- 
μάδας Α: corr. Schw 28 ἁλιευμένος AC: corr. Cas. εἶδον AC: 
corr. Mein ἀνδράχμῃ À ἀνδραχϑῆ C: corr. Mein 24 ἀφῆπεν 
AC: corr. Mein 26 περὶ add. Rose 
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χίδα. τῶν δὲ λεγομένων ic9 ὅτι ἥδεται ὀρχήσει καὶ 
ὠδῇ καὶ ἀκούσασα ἀναπηδᾷ ἐκ τῆς ϑαλάσσης. τῶν δ᾽ 
EPITIMON μέμνηται ΔΤωρίων λέγων κατὰ τὸ αὐτὸ 
ποιεῖν ταῖς χαλκίσιν, ἡδεῖς δ᾽ εἶναι τὰς ἐν ὑποτρίμ- ti 
ματι. ᾿Επαίνετος δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων quot “γαλῆν, 5 
σμαρίδα, ἣν ἔνιοι καλοῦσι κυνὸς εὐναί, χαλκίδας, ἃς 

βοσοκαλοῦσι καὶ σαρδίνους, ἐριτίμους. ἱέρακα, χελιδόνα. 
᾿ἀριστοτέλης δ᾽ ἐν πέμπτῳ ζῴων ἱστορίας σαρδίνους 
αὐτὲς καλεῖ. Καλλίμαχος δ᾽ ἐν ἐϑνικαῖς ὀνομασίαις l 

(fr. 38 Sch) γράφει οὕτως “ἐγκρασίχολος, ἐρίτιμος Χαλ- 10 
κηδόνιοι. τριχίδια, χαλκίς, ἴκταρ, ἀϑερίνη“ ἐν ἄλλῳ 
0 μέρει καταλέγων ἰχϑύων ονομασίας φησίν" “ὄξαινα, 
ὀσμύλιον Θούριοι. ἴωπες, ἐρίτιμοι ᾿“ϑηναῖοι. τῶν δὲ 
ἰώπων μνημονεύει Νέκανδρος ἐν β΄ Οἰταικῶν (ἴν.18 568)" 

ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀμφ᾽ ἀγέλῃσι νεηγενέεσσιν (oov 1 
ἢ φάγροι ἢ σκῶπες ἀρείονες ἠὲ καὶ ὀρφός. 

» “ριστοφάνης δ᾽ ἐν Ὁλκάσιν (1 500 K) 
ὦ κακοδαίμων ὅστις ἐν ἅλμῃ πρῶτον τριχίδων ἀπε- 

βάφϑη. 

τοὺς γὰρ εἰς vo ἀπανϑρακίζειν ἐπιτηδείους ἰχϑῦς εἰς 20 

ἅλμην ἀπέβαπτον. ἣν καὶ Θασίαν ἐκάλουν ἅλμην. ὡς 
καὶ ἐν Σφηξὶν ὃ αὐτός φησιν ποιητής (1127) 

καὶ γὰρ πρότερον δὶς ἀνθρακίδων ἅλμην πιών. 
138. ΘΡΑΙΤΤΑΙ. ἐπεὶ δ᾽ ἐνταῦϑα τοῦ λόγου ἐσμὲν 

προδιειλέγμεϑα τε περὶ ϑοισσῶν. φέρε εἴπωμεν τίνες 95 

εἰσὶν αἱ παρὰ ᾿ἀρχίππῳ ἐν ᾿Ιχϑύσι τῷ δράματι ϑρᾷτ- 
ται. κατὰ τὰς συγγραφὰς γὰρ τῶν ἰχϑύων καὶ ᾿4ϑη- 

1 ἐσοτι A: ἐστὶν ὅτι Schw. 2 ἀκούσας ἃ ἀκούουσαν C: 
60... Κ 4 αὐτὰς ἐν K 6 συυρνίδα A: corr. p. 313b. ἃς Di: 
τὰς AC 1 potius σαργένους 11 ἐκτάρα Hes post ἀϑερένη add. 
4 veto: Mein 14 ἐν βοιωτιακῶν A: corr. Di. 17 ἢ ἀρείονες et 
ὀρφοί Mein 18 καχόδαιμον AC: corr. Brunck. 27 κατὰ Mus: xoi À 
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ναίων ταυτὶ πεποίηκεν (1684 K) ἀποδοῦναι δ᾽ ὅσα 

ἔχομεν ἀλλήλων, ἡμᾶς μὲν τὰς Θράττας καὶ ᾿“ϑερίνην 
τὴν αὐλητρίδα καὶ Σηπίαν τὴν Θύρσου καὶ τοὺς Τρι- 
γλίας καὶ Εὐκλείδην τὸν ἄρξαντα καὶ ᾿ἀναγυρουντόϑεν 

|5 τοὺς Κορακίωνας καὶ Κωβιοῦ τοῦ Σαλαμινίου τόκον 

καὶ Βάτραχον τὸν πάρεδρον τὸν ἐξ $29s00. ἐν τούτοις 
ἄν τις ξητήσειε ποίας ϑράττας παρὰ τοῖς ἰχϑύσιν εἶναι 
συμβέβηκεν, ἃς ἀποδοῦναι τοῖς ἀνθρώποις συντίϑενται͵ 
ἐπεὶ οὖν ἰδίᾳ μοι συγγέγραπταί τι περὶ τούτου, αὐτὰ 

10 τὰ καιριώτατα νῦν λέξω. ἰχϑύδιον οὖν ἐστιν ἀληϑῶς 
ἡ ϑρᾶττα ϑαλάττιον. καὶ μνημονεύει αὐτοῦ Μνησί- 
μαχος ἐν Ἱπποτρόφῳ: ποιητὴς δ᾽ ἐστὶν οὗτος τῆς 

μέσης κωμῳδίας" λέγει δ᾽ οὕτως (II 438, 40 K) 
ὐλλος, λεβίας, σπάρος, αἰολίας, 

1ῇ ϑρᾶττα, χελιδών, καρίς, τευϑίς. 
Δωρόϑεος δ᾽ ὃ ᾿ἡσκαλωνίτης ἐν τῷ ὀγδόῳ πρὸς τοῖς 
ἑκατὲν τῆς λέξεων συναγωγῆς ϑέτταν γράφει, ἤτοι 

ἡμαρτημένῳ περιτυχὼν τῷ δράματι ἢ διὰ τὸ ἄηϑες 
| τοῦ ὀνόματος αὐτὸς διορϑώσας ἐξήνεγκεν. ὅλως δ᾽ 
20 οὐδ᾽ ἔστι τὸ [τῆς ϑράττης)] ὄνομα παρὰ οὐδενὶ τῶν 
| ᾿4ττικῶν. ὅτι δὲ ϑρᾶτταν ἔλεγον vo ϑαλάττιον ἰχϑύ- 

διον xal ᾿ἀναξανδρέίδης παρίστησιν ἐν “υκούγρῳ 

λέγων οὕτως (1 144 Κ)᾽ 

καὶ συμπαίζειν κορακινιδίοις 

25 μετὰ περκιδίων καὶ ϑραττιδίων. 
καὶ ᾿'ἀντιφάνης ἐν Τυρρηνῷ (II 108 K): 

δήμου δ᾽ ᾿4λαιεύς ἐστιν. B. ἕν yag τοῦτό μοι 
τὸ λοιπόν ἐστιν, καὶ κακῶς ἀκούσομαι. 

5 κορακπιῶντας À: corr. C σαλαμίνου A: corr. CÓ 17 λέξεως 
À: corr. Cas 20 glossam del. K 24 συμπλιάζξειν A: cf. p. 105f 
28 ἔτι λοιπὸν ἦν ὅτι (melius puto i69" ὅτι καὶ) Herw 

ATHENAEUS II. 15 

£g. 
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B. τί δῆτα τοῦτο; 4. ϑρᾷτταν ἢ ψῆττάν τιν᾽ ἢ 
ὠύραιναν ἢ κακόν τί μοι δώσει μέγα 

ὅ ϑαλάττιον. 

139. ΨηΤΤΑΙ. ταύτας Ζιοκλῆς ἐν τοῖς ξηροτέροις 
f καταριϑμεῖται. Σπεύσιππος δ᾽ ἐν β΄ Ὁμοίων παρα- 
πλήσιά φησιν εἶναι ψῆτταν. βούγλωσσον, ταινίαν. ᾽ά4ρι- 
στοτέλης δ᾽ ἐν ε΄ ζῴων μορίων (p. 542 b 32) γράφει" 
ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἰχϑύων οἵ πλεῖστοι ἅπαξ τίκτουσιν. 
οἷον οἵ χυτοὶ οἵ τῷ δικτύῳ περιεχόμενοι, χρόμις, ψῆττα, 

βϑοϑύννος, πηλαμύς, κεστρεύς, χαλκίδες καὶ τὰ τοιαῦτα. 

b 

ἐν δὲ τῷ περὶ ξωικῶν (p.295 R) ᾿σελάχη. φησί, βοῦς, 
τρυγών. νάρκη, βατίς. βάτραχος. βούγλωττος. ψῆττα, 

ωὖς. Δωρίων δὲ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων γράφει "rov 

0i πλατέων βούγλωττον, ψήτταν, ἔσχαρον. ὃν καλοῦσι 

καὶ κόριν. βουγλώσσους δ᾽ ὀνομάξει καὶ ᾿Ἐπίχαρμος 
ἐν Ἥβας γάμῳ (p.234 L) 

ὑαινίδες τε βούγλωσσοί τε καὶ κέίϑαρος. 

“Μυγκεὺς δ᾽ ὃ Σάμιος ἐν ἐπιστολαῖς τὰς καλλίστας 
γίνεσθαί φησι ψήττας περὶ Ἐλευσῖνα τῆς ᾿Δττικῆς. 

“4ρχέστρατος δέ φησιν (ἔτ ὅ1 R) 

εἶτα λαβεῖν ψῆτταν μεγάλην καὶ τὴν ὑπότρηχυν 
βούγλωσσον .... περὶ Χαλκίδα κεδνήν. 

Ρωμαῖοι δὲ καλοῦσι τὴν ψῆτταν δόμβον, καί ἐστι τὸ 
ὄνομα Ἑλληνικόν. Ναυσιχράτης ἐν Ναυχκλήροις" 
προειπὼν δὲ περὶ γλαύκου τοῦ ἰχϑύος ἐπιφέρει (IV ὅττ M)' 

αἵ ξανϑοχρῶτες, ἃς κλύδων 4ἰξωνικὸς 
πασῶν ἀρίστας ἐντόπους παιδεύεται" 

αἷς καὶ ϑεὰν τιμῶσι φωσφόρον κόρην. 

8 ἰχϑυδίων AC 19 βουγλωττα AC: corr. Schw verba 
mutila esse notat Rondelet 11 of αἰνίδες ἃ cf. p. 326e 
22 βούγλωσσα A: corr. C cf. p. 288b 26 ἐξωνικὸς Α 
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δείπνων ὅταν πέμπωσι δῶρα ναυτίλοι. 

ὅ Β. τρίγλαν λέγεις γαλαχτοχρῶτα Σικελὸς ὃν 
πήγνυσοχλος ῥόμβος. 

140. πεπληρωκχότες τὴν περὶ ἰχϑύων γενομένην τοῖς 
ὅ δειπνοσοφισταῖς ἀδολεσχίαν, ὦ Τιμόκρατες, αὐτοῦ τὸν € 
λόγον καταπαύσαντες, εἰ μή τι καὶ ἄλλων σοι δεῖ 

βρωμάτων. παραϑήσομέν σοι καὶ ἃ Εὔβουλος εἴρηκεν 
ἐν Πάκωσιν ἢ 4ήδᾳ (1 186 Κ)᾽ 

πρὸς τούτοισιν δὲ παρέσται σοι 
10 ϑύννου τέμαχος, χρέα δελφακίων 

χορδαί τ᾽ ἐρίφων ἧπάρ τε κάπρου 
χριοῦ τ᾽ ὄρχεις χόλικές τε βοὸς 
κρανία T' ἀρνῶν νῆστις T ἐρίφου 

γαστήρ τε λαγώ. φύσκη, χορδή, 
1ὅ πνεύμων ἀλλᾶς τε. 

σι 

ἐμφορηϑεὶς ovv xal τούτων ἕασον ἡμᾶς καὶ τοῦ σω- 
, 2 / ΄ er M M M 

ματίου ἐπιμέλειαν zoujoao0aL, ἵνα δυνηϑῇς τὰ μετὰ 

ταῦτα εὐλόγως σιτεῖσϑαι. 

H 

20 Τὴν κατὰ τὴν “υσιτανίαν (χώρα δ᾽ ἐστὶν αὕτη 
- 2 , Mi -« ς P , 2 , 

τῆς ᾿Ιβηρίας, ἣν vov Ῥωμαῖοι Σπανίαν ὀνομάζουσι) 

διηγούμενος εὐδαιμονίαν Πολύβιος ὃ Μεγαλοπολίτης, 
ἀνδρῶν ἄριστε Τιβόκρατες, ἐν τῇ τετάρτῃ καὶ τρια- 
κοστῇ τῶν ἱστοριῶν (c.8,4 Η) φησιν ὡς αὐτόϑι διὰβ81 

25 τὴν τοῦ ἀέρος εὐκρασίαν καὶ τὰ ζῷα πολύγονα καὶ ot 

2 τρίγλας p. 395c χαλακτοχρῶτα A: corr. Mus reliqua in- 

tegra reliqui 9 τούτοις À: corr. Kuster 19 AOHNAÍOY NÀY- 
, σ᾿ - d —,. 

KPATITOY | ACITTNOCOOICTON | TON Εἰς À' APXH TOV IE | H 
15* 
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ἄνϑροωποι, καὶ of ἐν τῇ χώρᾳ καρποὶ οὐδέποτε φϑεί- 
. COCA N N ES jd M , S 2e) , ρονται ῥόδα uiv γὰρ αὐτόϑι καὶ λευχόια καὶ ἀσπά- 

^ , 2 PS 
ραγοι καὶ τὰ παραπλήσια τούτοις OU πλεῖον διαλείπει 

- - ' Y , M A ' ' 
μηνῶν τριῶν. τὸ δὲ ϑαλάττιον ὄψον καὶ κατὰ τὸ 
πλῆϑος καὶ κατὰ τὴν χρηστότητα καὶ κατὰ τὸ κάλλος ὅ 
μεγάλην ἔχει διαφορὰν πρὸς τὸ γινόμενον ἐν τῇ καϑ' 
ς C , M c P - - ' 
ἡμᾶς ϑαλάττῃ. καὶ ὁ μὲν τῶν κριϑῶν Σικελικος 

-“ ec Ll - - 

υμέδιμνός ἐστι δραχμῆς. ὁ δὲ τῶν πυρῶν ἐννέα ὀβολῶν 
b ᾿“λεξανδρεινῶν" τοῦ δ᾽ οἴνου δραχμῆς ὁ μετρητὴς κὶ — -. 

ἔριφος ὁ μέτριος ὀβολοῦ xal λαγώς. τῶν δ᾽ ἀρνῶν 10. 
τριώβολον καὶ τετρώβολον ἡ τιμή, ὑς δὲ πίων ἑκατὸν 
uv&g ἄγων πέντε δραχμῶν καὶ πρόβατον δυεῖν, τάλαν- 
τον δὲ σύκων τριῶν ὁ βολῶν. μόσχος δραχμῶν πέντε καὶ 

βοῦς ζύγιμος δέκα. τὰ δὲ τῶν ἀγρίων ζῴων κρέα σχεδὸν 
οὐδὲ κατηξιοῦτο τιμῆς. ἀλλ᾽ ἐν ἐπιδόσει καὶ χάριτι 
τὴν ἀλλαγὴν ποιοῦνται τούτων. ἡμῖν δὲ Ó καλὸς 
“αρήνσιος τὴν Ρώμην “υσιτανίαν ἕκαστοτε παρέχων 

΄ ΄ - -"- € ἐμπίπλησι παντοίων ἀγαϑῶν ὁσημέραι, μετὰ τοῦ ἡδέος 
c καὶ μεγαλοφρόνως φιλοτιμούμενος, οὐδὲν φερομένοις 

οἴκοϑεν ἢ λογάρια. 
2. πολλῶν δὲ λεχϑέντων ἐπὶ τοῖς ἰχϑύσι. λόγων 

Nw M 3: 3 , e , qoot ' 
δῆλος μὲν qv ἀχϑόμενος ὁ Κυνουλκος. καὶ € καλος 

ὍΝ ? ' , tU τ e γλλὰ , 

Δημοκριτος «vvrov προφϑασας ἕφη ἀλλὰ μὴν. 

ἄνδρες ἰχϑύες᾽ κατὰ τὸν "Aoyumzov (1685 K), παρελέ- 

σίετε (δεῖ γὰρ καὶ ἡμᾶς μικρὰ προσοψωνῆσαι) τούς τε 
Ἵ ^ , , , δ ἡ ς , , 

ορυχτοὺς ἰχϑύας καλουμένους, ot ἐν Ἡρακλείᾳ γίγνον- 

ται καὶ περὶ Tíov τοῦ Πόντου τὴν Μιλησίων ἀποικίαν, 
ἱστοροῦντος περὶ αὐτῶν Θεοφράστου (fr 1τ| 7). ὃ 

δ᾽ αὐτὸς ovroe φιλόσοφος καὶ περὶ τῶν πηγνυμένων 

* cíxiog AC: corr. Sehw 9 ἀλεξανδρινῶν A ἀλεξαν- 
δρηνῶν C 11 δὲ πίων Cas: Os/zvov AC 12 δυσὶν A δύο C 
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διὰ χειμῶνα τῷ κρυστάλλῳ ἱστόρησεν, oV ov πρότερον 
αἰσϑάνονται οὐδὲ κινοῦνται, πρὶν ἂν εἰς τὰς λοπάδας 

ἐμβληϑέντες ἕψωνται. ἴδιον δὲ παρὰ τούτους συμ- 
βαίνει τὸ περὶ τοὺς ἐν Παφλαγονίᾳ ὀρυχτοὺς καλου- 
μένους ἰχϑῦς γινόμενον" ὀρύττεσϑαι γὰρ κατὰ βάϑους 
πλέονος τοὺς τόπους οὔτε ποταμῶν ἐπιχύσεις ἔχοντας 
οὔτε φανερῶν ναμάτων. καὶ εὑρίσκεσθαι ἐν αὐτοῖς ἰχϑὺς 

ζῶντας. ὃ. Μνασέας δὲ ὁ Πατρεὺς ἐν τῷ Περίπλῳ 

(FHG III 150) τοὺς ἐν τῷ Κλείτορι ποταμῷ φησιν ἰχϑὺς 
φϑέγγεσϑαι. καίτοι μόνους εἰρηκότος ᾿ριστοτέλους 
(fr. 272 R) φϑέγγεσϑαι σκάρον καὶ τὸν ποτάμιον χοῖρον. 

Φιλοστέφανος δ᾽ ὁ Κυρηναῖος μὲν γένος, Καλλιμάχου 
δὲ γνώριμος, ἐν τῷ περὶ τῶν παραδόξων ποταμῶν 

(FHG II 82) ἐν ᾿ἀόρνῳ φησὶ τῷ ποταμῷ διὰ Φενεοῦ 

ῥέοντι ἰχϑῦς εἶναι φϑεγγομένους ὁμοίως κίχλαις" κα- 
λεῖσϑαι δ᾽ αὐτοὺς ποικιλίας. Νυμφόδωρος δ᾽ ὁ Συ- 

ραχύσιος ἐν τοῖς Περίπλοις (FHGII376) ἐν τῷ 'EAQQO 

'ποταμῷ λάβρακας εἶναί φησι καὶ ἐγχέλεις μεγάλας οὕτω 

τιϑασοὺς ὡς ἐκ τῶν χειρῶν δέχεσθαι τῶν προσφε- 

ρόντων ἄρτους. ἐγὼ δὲ ἐν τῇ κατὰ Χαλκίδα ᾿Ζ“ρεϑούσῃ 
τεϑέαμαι. ἴσως δὲ καὶ ὑμῶν oí πλεῖστοι, κεστρεῖς 
χειροήϑεις καὶ ἐγχέλεις ἐνώτια ἐχούσας ἀργυρᾶ καὶ 

χρυσᾶ, λαμβανούσας τε καὶ λαμβάνοντας παρὰ τῶν 
προσφερόντων τροφὰς τά τε ἀπὸ τῶν ἱερείων σπλάγχνα 
καὶ τυροὺς χλωρούς. Σῆμος δ᾽ ἐν ἕχτῳ 4Ζ]ηλιάδος 
(FHG IV 494) ᾿“ϑηναίοις, φησί, ϑυομένοις ἐν Ζ]΄ήλῳ 

τὴν χέρνιβα βάψας ὁ παῖς προσήνεγκε x&v τῇ φιάλῃ 

1 χειμῶνος C ὅ. 6 βάϑος πλέον ἐς τοὺς ἃ 7 φανερῶν 
K coll Arist. mir. 74: ϑερμῶν AC 9 post ποταμῷ add. C: 
᾿Δρκαδίας ἐν τῷ Λάδωνι ποταμῷ cf. p. 332f 10 μόνους Mus: 
μόνου ἃ μόνον C 14 ἐν τῷ ᾿ἀροανέῳ Paus. 8, 21, 1 
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μετὰ τοῦ ὕδατος ἰχϑῦς κατέχεεν. εἰπεῖν ovv αὐτοῖς 
τους τῶν Ζηλίων μάντεις ὡς κυριεύσουσι τῆς ϑαλάσ- 

882σης. 4. Πολύβιος δ᾽ ἐν τῇ τετάρτῃ καὶ τριαχοστῇ 

τῶν ἵστοριῶν (c. 10 H) μετὰ τὴν Πυρήνην φησὶν ἕως 
τοῦ Νάρβωνος ποταμοῦ πεδίον εἶναι. δι᾿ οὗ φέρεσϑαι 

ποταμοὺς ᾿Ιλλέβεριν καὶ ᾿Ῥύσκυνον ῥέοντας παρὰ πόλεις 
ὁμωνύμους κατοικουμένας ὑπὸ Κελτῶν. ἐν οὖν τῷ 
πεδίῳ τούτῳ εἶναι τοὺς λεγομένους ἰχϑῦς ὀρυχτούς. 
εἶναί τε τὸ πεδίον λεπτόγειον καὶ πολλὴν ἄγρωστιν 
ἔχον zsegvxviav: ὑπὸ δὲ ταύτην διάμμου τῆς γῆς 
οὔσης ἐπὶ δύο καὶ τρεῖς πήχεις ὑπορρεῖν τὸ πλαζόμενον 
ἀπὸ τῶν ποταμῶν ὕδωρ᾽ us)! οὗ ἰχϑύες κατὰ τὰς 
παρεκχύσεις ὑποτρέχοντες ὑπὸ τὴν γῆν χάριν τῆς 
τροφῆς (φιληδοῦσι γὰρ τῇ τῆς ἀγρώστεως ῥίζῃ) πε- 
ποιήκασι πᾶν τὸ πεδίον πλῆρες ἰχϑύων ὑπογείων. oUg 
ἀνορύττοντες λαμβάνουσιν. ἐν ᾿Ινδοῖς δέ φησι Θεό- 
φραστος (fr. 11 W) τοὺς iy9Ug ἐκ τῶν ποταμῶν εἰς 

τὴν γῆν ἐξιόντας xci πηδῶντας πάλιν εἰς τὸ ὕδωρ 
ἀπιέναι καϑάπερ τοὺς βατράχους, ὁμοίους ὄντας τὴν 
ἰδέαν τοῖς μαξείνοις καλουμένοις ἰχϑύσιν. D. οὐκ 
ἔλαϑεν δέ με οὐδὲ Κλέαρχος ὃ ἀπὸ τοῦ περιπάτου 

| ὅσ᾽ εἴρηκε καὶ περὶ τοῦ ἐξωκοίτου καλουμένου ἰχϑύος 
ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ περὶ τῶν ἐνύδρων (FHG II 325). 
εἴρηκε γὰρ --- κρατεῖν δ᾽ οἶμαι καὶ τῆς λέξεως οὕτως 
ἐχούσης" “ὃ ἐξώκοιτος ἰχϑύς, ὃν ἔνιοι καλοῦσιν ἄδωνιν. 
τοὔνομα μὲν εἴληφε διὰ τὸ πολλάκις τὰς ἀναπαύσεις 
ἔξω τοῦ ὑγροῦ ποιεῖσθαι" ἐστὶ δὲ ὑπόπυρρος καὶ ἀπὸ 
τῶν βραγχίων ἕκατέρωθεν τοῦ σώματος μέχρι τῆς 

10 ἐμπεφυκυῖαν Mein 11 ἐπὶ Sehw: ὑπὸ AC 20 τοῖς 
μαξίναις Theophr. cf. p. 315f 22 0c K: ὃς À 94 κρατῶ 
δ᾽ οἶμαι C 25 ὃ ἐξώκοιτος C: ὃ om. ἃ 

10 

20 

25 
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κέρχου μίαν ἔχει διηνεκῆ λευκὴν ῥάβδον. ἐστὶ δὲ 
, , , 3 ' ^" * M / " 

στρογγύλος. ἀλλ οὐ πλατὺς ὧν κατὰ TO μεγεϑος ἴσος 
- , , e 

ἐστὶ τοῖς παραιγιαλίταις κεστρινίσκοις" οὗτοι δ᾽ εἰσὶν 
9 , , ^ — M x , e , 

ὀκταδάχτυλοι μάλιστα TO μῆκος. TO δὲ σύνολον ὁμοιό- 
, , - , , , , 45 - 

τατός ἐστι τῷ καλουμένῳ τράγῳ ἰχϑυδίῳ πλὴν τοῦ 
Y , τι »" " , 

ὑπὸ τὸν στόμαχον μέλανος, ὃ καλοῦσι TOU τράγου 
πώγωνα. ἐστὶ δ᾽ ὁ ἐξώκοιτος τῶν πετραίων καὶ βιο- 

τεύει περὶ τοὺς πετρώδεις τόπους" καὶ ὅταν ἢ γαλήνη. 
συνεξορούσας τῷ κύματι κεῖται ἐπὶ τῶν πετριδίων 
πολὺν χρόνον ἀναπαυόμενος ἐν τῷ ξηρῷ καὶ μετα- 
στρέφει μὲν ἑαυτὸν πρὸς τὸν ἥλιον᾽ ὅταν δ᾽ ἱχανῶς 
αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν ἀνάπαυσιν ἔχῃ, προσκυλινδεῖται 

- € - , € *" , ς N DAN N - 

τῷ ὑγρῷ. μέχρι οὗ Cv παλιν ὑυπολαβὸν αὑτὸν TO κῦμα 
M bd 2 , ^ 

χατενέγχῃ μετὰ τῆς ἀναρροίας εἰς τὴν ϑάλασσαν. 

ὅταν δ᾽ ἐγρηγορὼς ἐν τῷ ξηρῷ τύχῃ. φυλάττεται τῶν 
ὀρνίϑων τοὺς παρευδιασκὰς καλουμένους; ὧν ἐστι 
κηρύλος, τροχίλος καὶ ὃ τῇ κρεκὶ προσεμφερὴς ἐρῳδιός" 
οὗτοι γὰρ ἐν ταῖς εὐδίαις παρὰ τὸ ξηφὸν νεμόμενοι 
πολλάκις αὐτῷ περιπίπτουσιν, ovg ὅταν προΐδηται 

φεύγει πηδῶν x«l ἀσπαίρων, fog ἂν εἰς τὸ ὕδωρ 
2 , 2 2 c 3:8 , 1 - f 
ἀποκυμβήσῃ. 0. ἔτι ὁ αὐτὸς Κλέαρχος καὶ ταῦτά 

φησι, σαφέστερον τοῦ Κυρηναίου Φιλοστεφάνου. οὗ 

πρότερον ἐμνήσϑην (p.331d) “ἐπεί τενες τῶν ἰχϑύων 
οὐκ ἔχοντες βοόγχον φϑέγγονται. τοιοῦτοι δ᾽ εἰσὶν 

οἵ περὶ Κλείτορα τῆς ᾿ἀρκαδίας ἐν τῷ Μάδωνι καλου- 

μένῳ ποταμῷ φϑέγγονται γὰρ καὶ πολὺν ἦχον ἀπο- 
τελοῦσιν Νικόλαος δ᾽ ὃ Ζαμασκηνὸς ἐν τῇ τετάρτῃ 
πρὸς ταῖς ἑκατὸν τῶν ἱστοριῶν (FHG III 416) “περὶ 

᾿Ζπάμειαν, φησί, τὴν Φρυγιακὴν κατὰ τὰ Μιυιϑριδατικὰ 

16 παρευδιστὰς AC: corr. nescio quis apud Dalecampium 
17 ελώριος ÀC: corr. Wilam 21 ἀποκυβιστήσῃ C 
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σεισμῶν γενομένων ἀνεφάνησαν περὶ vi» χώραν αὐτῶν 
λίμναι τε [αἴ] πρότερον οὐκ οὖσαι καὶ ποταμοὶ καὶ 
ἄλλαι πηγαὶ ὑπὸ τῆς κινήσεως ἀνοιχϑεῖσαι, πολλαὶ δὲ 
καὶ ἠφανίσϑησαν, τοσοῦτόν τε ἄλλο ἀνέβλυσεν αὐτῶν 
᾽ - - , 4 * [7] A e 
ἐν vj γῇ πικρόν ve καὶ γλαυκὸν ὕδωρ, πλεῖστον ὅσον 
ἀπεχούσης τῶν τόπων τῆς ϑαλάσσης. ὥστε ὀστρέων 

ϑϑϑπλησθῆναι τὸν πλησίον τόπον ἅπαντα καὶ ἰχϑύων 
τῶν τε ἄλλων ὅσα τρέφει ἡ ϑάλασσα. οἶδα δὲ καὶ 
πολλαχοῦ ὕσαντα τὸν ϑεὸν ἰχϑύσι. Φαινέας γοῦν ἐν 
δευτέρῳ πρυτάνεων ᾿Ερεσίων (FHG II 3294) ἐν Χερρο- 
νήσῳ φησὶν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ὗσαι τὸν ϑεὸν ἰχϑύας. 

καὶ Φύλαρχος δ᾽ ἐν τετάρτῃ (ΘΙ 838) ἑωρακέναι 
τινὰς πολλαχοῦ τὸν ϑεὸν ὕσαντα ἰχϑύσι, πολλάκις δὲ 
καὶ γυρίνοις τοῦ αὐτοῦ συμβαίνοντος [καὶ ἐπὶ βατρά- 
χων]. Ἡρακλείδης γοῦν ὁ Δέμβος ἐν τῇ x«' τῶν 
ἱστοριῶν (FH G ΠῚ 168) ἱπερὶ τὴν Παιονίαν καὶ ΖΊαρ- 
δανίαν βατράχους. φησίν. ὗσεν ὃ ϑεὸς καὶ τοσοῦτο 
αὐτῶν ἐγένετο τὸ πλῆϑος ὡς τὰς οἰκίας καὶ τὰς ὁδοὺς 

πλήρεις εἶναι. τὰς μὲν οὖν πρώτας ἡμέρας κτείνοντες 
, , c 

τούτους καὶ συγκλείοντες τὰς οἰκίας διεκαρτέρουν" ὡς : 

δ᾽ οὐδὲν ἤννον, ἀλλὰ τά τε σκεύη ἐπληροῦτο καὶ μετὰ 

τῶν ἐδεσμάτων εὑρίσκοντο συνεψόμενοι καὶ συνοπτώ- 
μενον οἵ βάτραχοι καὶ πρὸς τούτοις οὔτε τοῖς ὕδασιν 

ἦν χοῆσϑαι οὔτε τοὺς πόδας ἐπὶ τὴν γὴν ϑεῖναι συσ- 
σεσωρευμένων αὐτῶν. ἐνοχλούμενοι δὲ καὶ ὑπὸ τῆς 
τῶν τετελευτηκότων ὀδμῆς ἔφυγον τὴν χώραν. 1. οἶδα 
δὲ καὶ Ποσειδώνιον τὸν ἀπὸ τῆς στοᾶς εἰπόντα καὶ 

περὶ πλήϑους ἰχϑύων τάδε (FHG III 384) “ὅτε Τρύφων 

2 [αῇ K 5 γλαυκὸν corr. in γλυκὺ C 14 καὶ πυροῖς 
A: corr. Dobr. καὶ ἐπὶ βατράχων del. Dobr (cf. Plat. Theaet. 161 ἃ 
et Ael. anim. 17,41 βάτραχοι ἡμιτελεῖς) 28 οὐδὲτοῖς AC: corr. Di 
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( mxausUug ὃ τὴν τῶν Σύρων βασιλείαν ἁρπάσας c 
ἐπολεμεῖτο ὑπὸ Σαρπηδόνος τοῦ Ζημητρίου στρατηγοῦ 
περὶ Πτολεμαΐδα πόλιν καὶ ὡς ὃ Σαρπηδὼν ληφϑεὶς 
ἀνεχώρησεν εἰς τὴν μεσόγαιαν μετὰ τῶν ἰδίων στρα- 

5 τιωτῶν. οἱ δὲ τοῦ Τρύφωνος ὥδευον χατὰ τὸ πλη- 
σίαλον νικήσαντες τῇ μάχῃ; ἐξαίφνης πελάγιον κῦμα 

ἐξαρϑὲν μετέωρον εἰς ὕψος ἐξαίσιον ἐπῆλϑεν τῇ γῇ 
΄ E 1 ΓΤ , ’, ς καὶ πάντας αὐτοὺς ἐπέκλυσεν διέφϑειρέν τε ὑποβρυ- 

χίους. ἰχϑύων τε πολὺν σωρὸν ἀναχωροῦν τὸ κῦμα 
10 μετὰ τῶν νεκρῶν κατέλιπε. καὶ οἱ περὶ τὸν Σαρπη- d 

δόνα ἀκούσαντες τὴν συμφορὰν ἐπελθόντες τοῖς μὲν 
τῶν πολεμίων σώμασιν ἐφήσϑησαν., ἰχϑύων δὲ ἀφϑο- 
νίαν ἀπηνέγχαντο καὶ ἔϑυσαν Ποσειδῶνι τροπαίῳ 

πρὸς τοῖς προαστείοις τῆς πόλεως. 8. οὐ κατασιωπή- 
15 σομαι δὲ οὐδὲ τοὺς ἐν “υκίᾳ ἰχϑυομάντεις ἄνδρας, 

περὶ ὧν ἱστορεῖ Πολύχαρμος ἐν δευτέρῳ “υχειακῶν 

(FHG IV 479) γράφων οὕτως" Ὅταν γὰρ διέλθωσι πρὸς 
τὴν ϑάλασσαν, ov τὸ ἄλσος ἐστὶ πρὸς τῷ αἰγιαλῷ 

τοῦ ᾿Δἀπόλλωνος, ἐν ᾧ ἐστιν ἡ δῖνα ἐπὶ τῆς ἀμάϑου, 
, 2t [d , 2 , , 20 παραγίνονται ἔχοντες οὗ μαντευόμενοι ὀβελίσκους δύο 

L » 2/2 δ , , 2 M , - 

ξυλίνους, ἔχοντας ἐφ᾽ ἑκατέρῳ σάρκας ὀπτὰς ἀριϑμῷ e 
, ^ M δ , —- 3 - 

δέκα. καὶ ὁ μὲν tegeug κάϑηται πρὸς τῷ ἄλσει σιωπῇ 
e V , , , LY ? Ἶ, , ^ 

ὁ δὲ μαντευόμενος ἐμβάλλει τοὺς ὀβελίσκους εἰς τὴν 

δῖναν καὶ ἀποϑεωρεῖ τὸ γινόμενον. μετὰ δὲ τὴν ἐμ- 
25 βολὴν τῶν ὀβελίσκων πληροῦται ϑαλάσσης ἡ ὃῖνα καὶ 

παραγίνεται ἰχϑύων πλῆϑος τοσοῦτον [χαὶ τοιοῦτον] 

ὥστ᾽ ἐκπλήττεσθαι το ἀόρατον τοῦ πράγματος. τῷ δὲ ή 9 ράγματος, τῷ 

8 λίμνην (pro πόλιν) C — 5.6 πλυσιαλον A: cor. C 6 τὴν 
μάχην C 12 ἐφείσϑησαν A: corr. C δὲ C: ze A. 19 fort. 
τὸ AmóAiovog 26 [καὶ τοιοῦτον) αὶ 27 τὸ ὁρατὸν A: corr. 
Mein 
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μεγέϑει (τοιούτων, ὥστε καὶ εὐλαβηϑῆναι. ὅταν δὲ 
ἀπαγγείλῃ τὰ εἴδη τῶν ἰχϑύων Ó προφήτης. οὕτως 
τὸν χρησμὸν λαμβάνει παρὰ τοῦ ἱερέως 0 μαντευόμενος 

f περὶ ὧν ηὔξατο. φαίνονται ὃδ ὀρφοί, γλαῦκοι, ἐνέοτε 

δὲ φάλλαιναι ἢ πρίστεις, πολλοὶ δὲ καὶ ἀόρατοι ἰχϑῦς 5 
κ᾿ , - x 9145 , Qo C S , 

καὶ ξένοι τῇ ὄψει. ᾿Δρτεμίδωρος δ᾽ ἐν τῷ δεκάτῳ 
€ , ς M » τῶν Γεωγραφουμένων λέγεσθαί φησιν ὑπὸ τῶν ἔπι- 

΄ ' , ^S , DÀ e 
χωρίων πηγὴν αἀναδίδοσθϑαι γλυκέος vOarog, οϑὲν 

συμβαίνειν δίνας γίνεσθαι γίνεσθαι δὲ καὶ ἰχϑύας | 

ἐν τῷ δινάζξοντι τόπῳ μεγάλους. τούτοις δὲ oí ϑυσιά- 10 | 

Covreg ἐμβάλλουσιν ἀπαρχὰς τῶν ϑυσιαξομένων ἐπὶ | 
ξυλίνων ὀβελίσκων ἀναπείροντες κρέα ἑφϑὰ καὶ ὀπτὰ 

1 , $0797. 2 ΄ ^ c ' v [6 

334x«L μάζας καὶ ἄρτους. ὀνομάζεται δὲ ὁ λιμὴν καὶ ὁ 

τόπος οὗτος Ζϊνος. 9. οἶδα δὲ καὶ Φύλαρχον εἰρη- 

κότα zov (FHG I 884) περὶ μεγάλων ἰχϑύων καὶ τῶν 15 
συμπεμφϑέντων αὐτοῖς σύκων χλωρῶν. ὅτι αἰνιττό- 

μενος Πάτροχλος ὃ Πτολεμαίου στρατηγὸς ᾿Δντιγόνῳ 

τῷ βασιλεῖ ἔπεμπεν, ὡς Ζαρείῳ “Σκύϑαι ἐπερχομένῳ 

αὐτῶν τῇ χώρα᾽ ἔπεμψαν γὰρ οὗτοι μέν, ὥς φησιν 
Ἡρόδοτος (IV 181), Ogvw καὶ ὀιστὸν καὶ βάτραχον" 20 

3 2:0) , e M € 7 - δ - 

ἀλλ΄ ὁ ys llavgoxAog, ὡς διὰ τῆς τρίτης τῶν ἱστοριῶν 

φησιν ὁ Φύλαρχος. πεμφϑέντων τῶν προειρημένων 

b σύχων καὶ ἰχϑύων. ἐτύγχανεν δὲ κωθωνιεζόμενος ὁ 
βασιλεὺς καὶ ὡς πάντες διηποροῦντο ἐπὶ τοῖς δώροις. 

ὁ Αντίγονος γελάσας πρὸς τοὺς φίλους ἔφη γινώσκειν 25 

τί βούλεται τὰ ἕξένια᾽ ἢ γὰρ ϑαλαττοκρατεῖν ἡμᾶς 
φησι Πάτροκλος ἢ τῶν σύκων τρώγειν. 10. οὐ λαν- 
ϑάνει δέ us καὶ ὅτι κοινῶς πᾶντες οἱ ἰχϑύες καμα- 

1 τοιούτων add. Καὶ (μεγέϑει δὲ τοιούτων C) ὅ πριστις À πρη- 
στίδων (mutata structura) C ἀνόρατοι ἃ 12 ἀναπήροντες À: 
corr. Mus 16 sqq. haec pessime truncata — 26 δεῖν ἡμᾶς Madvig 
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σῆνες ὑπὸ ᾿Εμπεδοκλέους ἐλέχϑησαν τοῦ φυσικοῦ 

οὕτως (v.214 St) 

πῶς καὶ δένδρεα μακρὰ καὶ εἰνάλιοι καμασῆνες. 

καὶ ὅτι ὁ τὰ Κύπρια ποιήσας ἔπη, εἴτε Κύπριός τίς 
ἐστιν ἢ Στασῖνος ἢ ὅστις δή ποτὲ χαίρει Óóvouctó- 
μενος, τὴν Νέμεσιν ποιεῖ διωκομένην ὑπὸ zig καὶ 
εἰς ἰχϑὺν μεταμορφουμένην διὰ τούτων (fr. 6 K) 

τοὺς δὲ μέτα τριτάτην '"EAÉvqv τέκε. ϑαῦμα βρο- 
τοῖσι" 

τήν ποτε καλλίκομος Νέμεσις φιλότητι μιγεῖσα 
Ζηνὶ ϑεῶν βασιλῆι τέκεν κρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγκης. 
φεῦγε γὰρ οὐδ᾽ ἔϑελεν μιχϑήμεναι ἐν φιλότητι 

5 πατρὶ Ζιὶ Κρονίωνι" ἐτείρετο γὰρ φρένας αἰδοῖ 

καὶ νεμέσει" κατὰ γῆν δὲ καὶ ἀτρύγετον μέλαν ὕδωρ 
φεῦγεν, Ζεὺς δ᾽ ἐδίωκε" λαβεῖν δ᾽ ἐλιλαίετο ϑυμῷ 
ἄλλοτε μὲν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης 
ἰχϑύι εἰδομένην, πόντον πολὺν ἐξορόϑυνεν. 

10 ἄλλοτ᾽ ἀν᾽ ᾿Ωκχεανὸν ποταμον καὶ πείρατα γαίης. 
ἄλλοτ᾽ ἀν᾽ ἤπειρον πολυβώλακα. γίγνετο δ᾽ αἰεὶ 
ϑηρί᾽ ὅσ᾽ ἤπειρος αἰνὰ τρέφει, ὄφρα φύγοι νιν. 

11. οἶδα δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν ἀπόπυριν καλουμένην 
περὶ τὴν Βόλβην λίμνην. περὶ ἧς Ἡγήσανδρος 
ἐν τοῖς ὑπομνήμασι φησὶν οὕτως (FHG IV 490) "A4z:0À- 
λωνίαν τὴν Χαλκιδικὴν δύο ποταμοὶ περιρρέουσιν 
᾿Δμμίτης καὶ Oàvv9viuxóg ἐμβάλλουσι δ᾽ ἀμφότεροι 
εἰς τὴν Βόλβην λίμνην. ἐπὶ δὲ τοῦ Ὀλυνϑιακοῦ μνη- 
μεῖόν ἐστιν Ὀλύνϑου τοῦ Ἡρακλέους καὶ Βόλβης υἱοῦ. 

9. 8 οὕτως πως᾿ καὶ ἃ 8 τοῖς δὲ A: corr. Mein τέκε 
corruptum 14 καταπὴν À: corr. lunius 17 fort. ἐξοροϑύνων 
19 yívezo À 20 ϑηρία ὅσσ᾽ Α: corr. Schw fort. ἀδινὰ τρέφει 
24 δέουσιν A: corr. Καὶ 
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κατὰ δὲ τὸν ᾿ἀνθεστηριῶνα καὶ ᾿Ελαφηβολιῶνα λέγουσιν 
of ἐπιχώριοι διότι πέμπει ἡ Βόλβη τὴν ἀπόπυριν 
Ὀλύνϑῳ. καὶ κατὰ τὸν καιρὸν. τοῦτον ἀπέραντον 

f πλῆϑος ἰχϑύων ἐκ τῆς λίμνης εἰς τὸν Ὀλυνϑιακὸν 
ἀναβαίνειν ποταμόν. ἐστὶ ὃὲ βραχύς, ὥστε μόλις κρύ- 
πτειν τὸ σφυρόν ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον τοσοῦτον ἔρχεται 
πλῆϑος ἰχϑύων ὥστε τοὺς περιοίκους ἅπαντας ἱκανὸν 

εἰς τὴν ἑαυτῶν χρείαν συντιϑέναι τάριχος. θαυμαστὸν 
δέ ἐστι τὸ μὴ παραλλάττειν τὸ τοῦ Ὀλύνϑου μνημεῖον. 
πρότερον μὲν οὖν φασι τοὺς κατὰ τὴν ᾿Δπολλωνίαν 
᾿Ελαφηβολιῶνος τὰ νόμιμα συντελεῖν τοῖς τελευτήσασι, 
νῦν δ᾽ ᾿Αἀνϑεστηριῶνος. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν 
μόνοις τούτοις τοῖς μησὶ τοὺς ἰχϑῦς τὴν ἀνάβασιν 
ποιεῖσϑαι. ἐν οἷς τοὺς τετελευτηκότας εἰώϑασι τιμᾶν. 

19. x«l ταῦτα μὲν ταύτῃ, ἄνδρες ἰχϑύες" ὑμεῖς 

385y&g πάντα συναθροίσαντες βορὰν ἡμᾶς τοῖς ἰχϑύσι 
παραβεβλήκατε καὶ οὐκ ἐκείνους ἡμῖν, τοσαῦτα εἰπόντες 
ὅσα οὐδὲ Ἰχϑύας 0 Meyaguxóg φιλόσοφος οὐδ᾽ ᾿Ιχϑύων" 
ὄνομα δὲ καὶ τοῦτο κύριον, οὗ μνημονεύει Τηλεκλεί- 

δης ἐν ᾿Δμφικχτύοσι (1212 K). δι᾽ ὑμᾶς δὲ καὶ τῷ παιδὶ 
παρακελεύσοιμαι κατὰ τοὺς Φερεκράτους Μυρμηκαν- 

ϑρώπους (1 180 K) 

μηδέποτ᾽ ἰχϑύν. ὦ Δευκαλίων. μηδ᾽ ἣν αἰτῶ πα- 
ραϑης μοι. 

καὶ γὰρ ἐν Δήλῳ φησὶ Σῆμος 0 ZhjAvog ἐν β΄ Ζ1η- 25 

λιάδος (FHG IV 498) “ὅταν ϑύωσι τῇ Βριξοῖ --- αὕτη δ᾽ 
3 ^ c , . , X nm τὸ , 

ἐστὶν ἡ ἐνυπνιόμαντις" ÜDoítew ὃ οἵ ἀρχαῖοι A&yovot 

τὸ καϑεύδειν (μ τ)" 

.5 ἀναβαίνει Wilam 106 cf. p. 343c 18 ὅσα Cas: ἃ A 
28 ἣν Di: ἂν À 27 ἐν ὕπνῳ μάντις AC: corr. K coll. Hesych 
s. Βριξζόμαντις 
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ἔνϑα δ᾽ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν ἠῶ δῖαν — 
ταύτῃ οὖν ὅταν ϑύωσιν αἵ 4ηλιάδες, προσφέρουσιν 
αὐτῇ σκάφας πάντων πλήρεις ἀγαθῶν πλὴν ἰχϑύων 
διὰ τὸ εὔχεσϑαι ταύτῃ περί τε πάντων καὶ ὑπὲρ τῆς τῶν 
πλοίων σωτηρίας. 18. Χρύσιππον Ó', ἄνδρες φίλοι, τὸν 
τῆς στοᾶς ἡγεμόνα κατὰ πολλὰ ϑαυμάζων ἔτι μᾶλλον 
ἐπαινῶ τὸν πολυϑρύλητον ἐπὶ τῇ ὀψολογίᾳ ᾿“ρχέστρατον 
αἰεί ποτὲ μετὰ Φιλαινίδος κατατάττοντα, εἰς ἣν ἀνα- 

φέρεται τὸ περὶ ἀφροδισίων ἀκόλαστον σύγγραμμα, ὅπερ 
φησὶ ποιῆσαι Ζἰσχρίων ὁ Σάμιος ἰαμβοποιὸς Πολυ- 
κράτη τὸν σοφιστὴν ἐπὶ διαβολῇ τῆς ἀνθρώπου σωφρο- 
νεστάτης γενομένης. ἔχει δὲ οὕτως τὰ ἰαμβεῖα (1 511 B) 

ἐγὼ Φιλαινὶς Y ᾿πίβωτος ἀνθρώποις 
ἐνταῦϑα γήρᾳ τῷ μακρῷ κεκοίμημαι. 

μή μ΄. ὦ μάταιε ναῦτα, τὴν ἄκραν κάμπτων 
χλεύην vs ποιεῦ καὶ γέλωτα καὶ λάσϑην᾽ 

5 οὐ γὰρ μὰ τὸν ZsÜv, οὐ μὰ τοὺς κάτω κούρους. 
οὐκ ἦν ἐς ἄνδρας μάχλος οὐδὲ δημώδης" 
Πολυκράτης δὲ τὴν γενὴν ᾿“ϑηναῖος. 
λόγων τι παιπάλημα καὶ κακὴ γλῶσσα, 

ἔγραψεν ἅἄσσ᾽ ἔγραψ᾽" ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδα. 
ἀλλ᾽ οὖν ὅ γε ϑαυμασιώτατος Χρύσιππος ἐν τῷ 

πέμπτῳ περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς φησι “καὶ 
βιβλία τά τε Φιλαινίδος καὶ τὴν τοῦ ᾿Δοχεστράτου 
Γαστρονομίαν καὶ δυνάμεις ἐρωτικὰς καὶ συνουσια- 
στικάς. ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ϑεραπαέίνας ἐμπείρους τοιυ- 

ὥὦνδε κινήσεών vs καὶ σχημάτων καὶ περὶ τὴν τούτων 

8 fort. συγκατατάττοντα 10 ἐαμβοηϑιος A: corr. Cas 
12 ἰαμβία A ^ 16 λάσϑνην A: corr. Cas. — 17 Ζῆν᾽ Anth. P. 
VII 345 κούρους i. e. filios mortuos; xoovvovc Wilam 18 ἢιν 
A 22 0 ys Schw: γε 0 À δ βρωτικὰς A: corr. Coraes 
26 fort. ϑεραπείας 
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D ’ , N , De , 7 2 1 
μελέτην γινομένας. καὶ παλιν᾽ éxuavücvew τ΄ αὑτοὺς 

τὰ τοιαῦτα καὶ κτᾶσϑαι τὰ περὶ τούτων γεγραμμένα 
Φιλαινίδι καὶ ᾿Δρχεστράτῳ καὶ τοῖς τὰ ὅμοια γράψασιν.; 
κἀν τῷ ἑβδόμῳ δέ φησι καθάπερ γὰρ ovx ἐκμανϑά / uo 0e φῆ " 99100 I d^ 

^ , M 3 , , 

νειν τὰ Φιλαινίδος καὶ τὴν ᾿ἀρχεστράτου Γαστρονομίαν 

ἔστιν ὡς φέροντα τι πρὸς τὸ ζῆν ἄμεινον. 14. ὑμεῖς 
δὲ πολλάκις τοῦ ᾿Δρχεστράτου τούτου μνημονεύσαντες 

ἀκολασίας ἐπληρώσατε τὸ συμπόσιον. τί γὰρ τῶν 
ἐπιτρῖψαι δυναμένων παρέλιπεν ὃ χαλὸς οὗτος ἐπο- 

M i , , ' , b 

ποιὸς καὶ μόνος ζηλῶσας τὸν Σαρδαναπάλλου τοῦ 

᾿ἀνακυνδαράξεω βίον. ὃν ἀδιανοητότερον εἶναι (ἢν 
, - 2 -, 

κατὰ τὴν προσηγορίαν τοῦ πατρὸς ᾿Ζριστοτέλης ἔφη 

(f.67 R), ἐφ᾽ οὐ τοῦ τάφου ἐπιγεγράφϑαι φησὶ Χρύ- 

δσιππος τάδε" 

336 εὖ εἰδὼς ὅτι ϑνητὸς ἔφυς σὸν ϑυμὸν ἄξεξε, 
, , , ἢ M 

τερπόμενος θαλίῃσι" ϑανοντι σοι οὔτις OvQoig. 

καὶ γὰρ ἐγὼ σποδός εἰμι. Νίνου μεγάλης βασι- 
λεύσας" 

κεῖν᾽ ἔχω ὅσσ᾽ ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ σὺν ἔρωτι 
5 τέρπν᾽ ἔπαϑον᾽ τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέ- 

λυνται. 
rr ' , , 3 M 2 2 ^w 

[δε σοφὴ βιότοιο παραίνεσις. οὐδὲ zov αὐτῆς 

λήσομαι᾽ ἐχτήσϑθω δ᾽ ὃ ϑέλων τὸν ἀπείρονα 
χρυσόν.] 

καὶ ἐπὶ τῶν Φαιάχων δὲ ὃ ποιητὴς ἔφη (8 248)" 
328 9 ον , / ΄ , , αἰεὶ δ᾽ ἡμῖν δαίς vs φίλη κίϑαρίς τε χοροί ce 

er , 3 2 M , , M ' 2 ’, 
εἵματα τ ἐξημοιβὰ λόετρά ve ϑερμα καὶ svvat. 

καὶ ἄλλος δέ τίς φησι τῷ Σαρδαναπάλλῳ παραπλή- 
4 4 

10 τὸ (pro τὸν) À 11. 12 (ἢ Madvig, fort. ἢ αὐτὴν τὴν 
13 τῷ τάφῳ C 16 τοι C 19 ἐβρόχϑισα Nauck 20. 91 
λέλειπται ali 22. 28 del. Nauck 

Qt 

10 

20 

25 
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σιος. ὑποτιϑέμενος καὶ οὗτος τοῖς μὴ σωφρονοῦσι 
τοιάδε (trag. fr. ad. 68 N)' 

πᾶσιν δὲ ϑνητοῖς βούλομαι παραινέσαι 

τοὐφήμερον ζῆν ἡδέως᾽ ὃ γὰρ ϑανὼν 
τὸ μηδέν ἐστι καὶ σκιὰ κατὰ χϑονός. 
μικροῦ δὲ βιότου ξῶντ᾽ ἐπαυρέσϑαι χρεών. 

καὶ ἄμφις δ᾽ ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν Ἰαλέμῳ (II 242 K) 

φησί" 
ὕστις δὲ ϑνητὸς γενόμενος μὴ τῷ βίῳ 
ξητεῖ τι τερπνὸν προσφέρειν, τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐᾷ, 
μάταιός ἐστιν ἔν γ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖς σοφοῖς 
κριταῖς ἅπασιν ἐκ ϑεῶν τε δυστυχής. 

καὶ ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ δὲ Γυναικοχρατίᾳ τὰ ὅμοια 

λέγει (1288 K)* 
πῖνε, παῖζε" ϑνητὸς ὁ βίος, ὀλίγος οὑπὶ γῇ χρόνος" 
ὁ ϑάνατος δ᾽ ἀϑανατός ἐστιν, ἂν ἅπαξ τις ἀποϑάνῃ. 

καὶ Βακχέδας δέ τις τὸν αὐτὸν Σαρδαναπάλλῳ ξήσας 
βίον ἀποθανὼν ἐπὶ τοῦ τάφου ἐπιγεγραμμένον ἔχει" 

ZLEV, φαγὲν καὶ πάντα τᾷ ψυχᾷ δόμεν" 

κἠγὼ γὰρ ἕστακ᾽ ἀντὶ Βακχίδα λέϑος. 
15. "4As&ug δ᾽ ἐν ᾿ἀσωτοδιδασκάλῳ, φησὶ Σωτίων 
0 ᾿Δλεξανδρεὺς ἐν τοῖς περὶ τῶν Τίμωνος σίλλων᾽" 
(ἐγὼ γὰρ οὐκ ἀπήντησα τῷ δράματι" πλείονα τῆς μέσης 
καλουμένης κωμῳδίας ἀναγνοὺς δράματα τῶν ὀκτα- 

κοσίων καὶ τούτων ἐκλογὰς ποιησάμενος οὐ περιέτυχον 
τῷ ᾿ἫΑσωτοδιδασχάλῳ. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀναγραφῆς ἀξιωϑέν 
τινι σύνοιδα" οὔτε γὰρ -Καλλίμαχος οὔτε ᾿Δφριστοφάνης 

4 rovg" ἡμέραν Cas [11 εργεμον À: corr. lac 1 πῖνε 
καὶ παῖζε AC: corr. Muret 16 ϑάνατος δ᾽ ὁ ϑάνατος AC: 
corr Pors 20 χἀγὼ AC — 22 σίμωνος À: corr. Mus 26. 27 
ἀξιωϑέντι σύνοιδα A: corr. K 
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αὐτὸ ἀνέγραψαν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ oí τὰς ἐν Περγάμῳ ἀνα- 
γραφὰς ποιησάμενοι) --- ὁ δὲ Σωτίων φησὶν ἐν τῷ 
δράματι Ξανϑίαν τινὰ οἰχέτην πεποιῆσθαι προτρεπό- 

99 N e , e , [d vw ^ , 

μενον ἐπὶ ηἡδυπαϑειαν ομοδούλους ἑαυτοῦ καὶ λέγοντα 

(II 306 K)* 

Tí ταῦτα ληρεῖς. φληναφῶν ἄνω κάτω 
“ύκειον, ᾿Δκαδήμειαν., ᾿ϑιδείου πύλας. 

, d 2€V € , r 

λήρους σοφιστῶν; οὐδὲ ἕν τούτων καλον. 

πίνωμεν. ἐμπίνωμεν. ὦ Σίκων. (Xíxov», 

χαίρωμεν, ἕως ἔνεστι τὴν ψυχὴν τρέφειν. 

τύρβαξε. Μάνη" γαστρὸς οὐδὲν ἥδιον. 
αὕτη πατήρ σοι καὶ πάλιν μήτηρ μόνη. 
ἀρεταὶ δὲ πρεσβεῖαί τε καὶ στρατηγίαι 

κόμποι κενὰ ψοφοῦντες ἀντ᾽ ὀνειράτων. 
,ὔ , ἊΣ , Le ΥΣ 

10 ψύξει σε δαίμων τῷ πεπρωμένῳ χρόνῳ 
e PT δὴ 251. δὲ , ' , , t 
ἕξεις δ᾽ ὅσ᾽ ἂν φάγῃς ve καὶ πίῃς μόνα 
σποδὸς δὲ τἄλλα, Περικλέης, Κόδρος, Κίμων. 

» * E 
16. xosivvov δ᾽ ἂν εἶχε, φησὶν ὃ Χρύσιππος. εἶ 
μετελήφϑη τὰ ἐπὶ τοῦ Σαρδαναπάλλου οὕτως" 

5 ᾽ ^ em M E SN ^ ^M 

1 ev εἰδὼς ὅτι ϑνητὸς ἔφυς σὸν ϑυμὸν ἄξεξε, 

τερπόμενος μύϑοισι" φαγόντι σοι οὔτες ὄνησις. 

καὶ γὰρ ἐγὼ δάκος εἰμί, φαγὼν ὡς πλεῖστα καὶ 
ἡσϑ είς. 

- 2 Ἢ e 2», ΝΑ , M N ταῦτ᾽ ἔχω ὅσσ᾽ ἔμαϑον καὶ ἐφρόντισα καὶ μετὰ 

Qt 

TOUTOV 

ἔσϑλ᾽ ἔπαϑον᾽ τὰ δὲ λοιπὰ καὶ ἡδέα πάντα λέ- σι 

λειπται. 

7 ἀκαδημιαν AC — 9 éuzívousv C: ev zwousv À — Zíxov 
add. Cas 11 μανὴην A: corr. Muret 14 xevol ψοφοῦσιν AC: 
corr. K 17 σποδοὶ A: corr. Dobr «óógor Α: corr. C 19 
τὰ ἔπη C 21 τοι C 29 κακός AC: corr. Roehl 

10 
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παγκάλως δὲ καὶ ὁ Τίμων ἔφη (cf. p.24 Wachsm.)' 
πάντων μὲν πρώτιστα καχῶν ἐπιϑυμίη ἐστί. 

11. Κλέαρχος δὲ ἐν τοῖς περὶ παροιμιῶν (FHG II 319) 

καὶ διδάσκαλον τοῦ ᾿“ρχεστράτου γενέσϑαι φησὶν Τερ- b 
5 ψίωνα. ὃν καὶ πρῶτον Γαστρολογίαν γράψαντα διακε- 
λεύεσϑαι τοῖς μαϑηταῖς τίνων ἀφεκτέον. ἀπεσχεδιακέναι 

τε τὸν Τερψίωνα καὶ περὶ τῆς χελώνης τάδε" 
ἢ κρῆ χελώνης δεῖ φαγεῖν ἢ μὴ φαγεῖν. 

ἄλλοι δ᾽ οὕτως λέγουσιν" 
10 ἢ δεῖ χελώνης χρέα φαγεῖν ἢ μὴ openus 

18. πόϑεν δὲ᾽ ὑμῖν, ὦ σοφώτατοι. ἐπῆλθε καὶ ὃ ὀψο- 

λόγος Δωρίων. ὡς καὶ συγγραφεύς τις γενόμενος; ὃν 
ἐγὼ κρουματοποιὸν οἶδα ὀνομαζόμενον καὶ φίλιχϑυν, 
συγγραφέα δὲ οὔ. ὡς μὲν οὖν χρουματοποιοῦ μνημο- c 

15 νεύει. Μάχων ὃ κωμῳδιοποιὸς οὕτως" 
ὁ χρουματοποιὸς Ζωρίων ποτ᾽ εἰς Μυλῶν 
ἐλϑὼν κατάλυσιν οὐδαμοῦ μισϑωσίμην 
δυνάμενος εὑρεῖν ἐν τεμένει καϑίσας τινί, 

ὃ πρὸ τῶν πυλῶν ἦν κατὰ τύχην ἱδρυμένον, 
20 5 ἰδών τ᾽ ἐκεῖ ϑύοντα τὸν νεωκόρον. 

ἱπρὸς τῆς ᾿ἀϑηνᾶς καὶ ϑεῶν. τίνος. φράσον. 
ἐστὶν ὁ νεώς. βέλτιστε. φησίν. οὑτοσί: 
ὃ δ᾽ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ζηνοποσειδῶνος, ξένε. 
ὁ Δωρίων δὲ πῶς ἂν οὖν ἐνταῦϑ'. “ἔφη. d 

5 10 δύναιτο καταγωγεῖον ἐξευρεῖν τις. OU 

καὶ τοὺς ϑεοὺς φάσχουσιν οἰκεῖν σύνδυο: 

Δυγκεὺς δ᾽ ὁ Σάμιος. ὁ Θεοφράστου uiv μαϑητής, 
ΖΔούριδος δὲ ἀδελφὸς τοῦ τὰς ἱστορίας γράψαντος καὶ 

8 ἢ κρῆ (s. κρέα) χελώνης δεῖ Mein: ἡ χρὴ ys4. ἢ Α 
16 μυλῶνα ἃ μύλων C: corr. Mein 20 τ᾽ ἐπιϑύοντα AC 
corr. Pors 95 καταγώγιον AC: corr. Pors 

ATHENAEUS II. 16 
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τυραννήσαντος τῆς πατρίδος. ἐν τοῖς ἀποφϑέγμασιν᾽" 

“Ζωρίωνι τῷ αὐλητῇ φάσκοντός τινος ἀγαϑὸν ἰχϑὺν 
3 , : ὦ ET] , » c Y " 

εἰναι βατίδα. ᾿ὡσπερ ἂν si τις. ἔφη. ἕφϑον τρίβωνα 

e ἐσϑίοι. ἐπαινοῦντος δ᾽ ἄλλου τὰ τῶν ϑύννων ὑπο- 
, € M , 2 2 ^ , , ΄ 3 FE 

γάστρια "xoi μάλα, ἔφη δεῖ μέντοι γε ἐσϑίειν αὐτά, 5 

ὥσπερ ἐγὼ ἐσϑίω.᾽ εἰπόντος δὲ ἱπῶς; “ἡδέως ἔφη. τοὺς 

δὲ χαράβους ἔφη τρία ἔχειν, διατριβὴν καὶ εὐωχίαν 

καὶ ϑεωρίαν. ἐν Κύπρῳ δὲ παρὰ Νικοχρέοντι δειπνῶν 

ἐπήνεσε ποτήριόν τι. καὶ ὁ Νικοκρέων ἔφη" “ἐὰν βούλῃ; 

ὁ αὐτὸς τεχνίτης ποιήσει GOL ἕτερον. σοί γε. ἔφη. 10 
^ 4. ^ 

ἐμοὶ δὲ τοῦτο Óóg, οὐκ ἀνοήτως ys τοῦτο φήσας ὁ 
αὐλητής" λόγος γὰρ παλαιὸς ὡς ὅτι 

? ' ^ , 4 ' ΄ 2 5:5 
ἀνδοὶ μὲν αὐλητῆρι ϑεοὶ νόον οὐκ &végvoav, 

f ἀλλ᾽ ἅμα τῷ φυσὴῆν yo νόος ἐκχπέταται.᾽ : τα σι Lp / ; : 
, , ^ , 

19. Ἡγήσανδρος δ᾽ ἐν τοῖς ὑπομνήμασι (FHG IV 18 
2 o , 416) τάδε φησὶ περὶ αὐτοῦ: 'Ziogíov ὃ ὀψοφάγος 

TOU παιδὸς οὐκ ἀγοράσαντος ἰχϑῦς μαστιγῶν αὐτὸν 

ἐκέλευεν τῶν ἀρίστων ἰχϑύων ὀνόματα λέγειν. τοῦ 
3380b παιδὸς ὀρφὸν καὶ γλαυκίσκον καὶ γόγγρον καὶ 

, JE € e» , , τοιούτους ἑτέρους καταριϑιμοῦντος ᾿ἰχϑύων 6s, φησίν, 20 
y. 2 , , 3 - 5 e 2: ἊΝ , 

ἐκέλευον ὀνόματα λέγειν. ov ϑεῶν. ὁ αὕτος ΖΙωρίων 
* 

καταγελῶν τοῦ ἐν τῷ Τιμοθέου Ναυτίλῳ χειμῶνος 

ἔφασκεν ἐν κακκάβᾳ ἕξεούσᾳ μείξονα ἑωρακέναι χει- 
μῶνα. ᾿Δριστόδημος δὲ ἐν δευτέρῳ γελοίων ἀπο- 

μνημονευμάτων (FHG III 810) φησί ᾿Ζωρίωνος τοῦ 28 

κρουματοποιοῦ κυλλύποδος ὄντος ἀπώλετο ἐν συμποσίῳ 
»" - ^ i , A e ec 3 , tu 

τοῦ χωλοῦ ποδὸς τὸ βλαυτίον. καὶ og "ovOü£v, ἔφη, 
“ , - DO ὦν 

πλεῖον καταράσομαι τῷ κλέψαντι ἢ ἁρμόσαι αὐτῷ τὸ 
b σανδάλιον. ὅτι δ᾽ ἦν ὁ 4Φωρίων οὗτος ἐπὶ ὀψοφαγίᾳ 

9 ἐὰν Mein: ὃ ἂν AC 11 ys €: τε ἃ 19 ὀρφὼν € 
22 cf. Bergk PL* III 619 Ναυπλίῳ Cas 
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διαβόητος φανερὸν ἐξ ὧν λέγει Μνησέίμαχος ὃ xo- 
μῳδιοποιὸς ἐν Φιλίππῳ δράματι (II 442 Κ)᾽ 

M ? Ἁ - , , , 

οὔκ, ἀλλὰ καὶ τῆς νυκτὸς ἐστι ΖΙωρίων 

ἔνδον παρ᾽ ἡμῖν λοπαδοφυσητής. 
20. οἶδα δὲ καὶ ἃ ὃ ἙἭ ρμιονεὺς Δᾶσος ἔπαιξε περὶ 
ἰχϑύων, ἅπερ Χαμαιλέων ἀνέγραψεν ὃ Ἡρακλεώτης 
, - i] , - - , , , 

ἐν τῷ περὶ αὐτοῦ τοῦ “άσου συγγράμματι λέγων 
ε M " , 2 ^ ^ 

ὧδε (fr.12 Koepke)" τὸν “ἄσόν φησι τὸν ὠμὸν (y9vv 
3 ^ Ξ , , M o , 

OzTOv &iv«L φασκειν. ϑαυμαζόντων δὲ πολλῶν émi- 

χειρεῖν λέγοντα ὡς ὃ ἔστιν ἀκοῦσαι τοῦτό ἐστιν 
ἀκουστὸν καὶ ὃ ἔστιν νοῆσαι τοῦτό ἐστιν νοητόν᾽ 
ὡσαύτως οὖν καὶ ὃ ἔστιν ἰδεῖν τοῦτ᾽ εἶναι OmTÓv: 
e 3213 M M , ' 2 2 E" 3 M DENEN * 
ὥστ᾽ ἐπειδὴ τὸν ἰχϑὺν qv ἰδεῖν, ὀπτὸν αὐτὸν εἶναι. 

^ ΄ , 2 ' , c , c , καὶ παίζων δέ ποτε ἰχϑὺν παρά τινων ἁλιέων ὑφεί- 

Aero καὶ λαβὼν ἔδωκέ τινι τῶν παρεστώτων. ὄρκί- 
N27 r2 215-8. E ' , M ΓΞ ΕΣ. 

Covrog δὲ ὥμοσεν μὴτ αὑτὸς ἔχειν τὸν ἰχϑυν μήτ ἄλλῳ 

συνειδέναι λαβόντι. διὰ τὸ λαβεῖν μὲν αὐτόν, ἔχειν 
δὲ ἕτερον. ὃν ἐδίδαξεν ἀπομόσαι πάλιν ὅτι οὔτ᾽ 

VPE " Mo? 2 E 5 ᾽ , * 

αὐτὸς ἔλαβεν ovr ἄλλον ἔχοντα oiósv: εἰλήφει μὲν 

γὰρ ὃ Δᾶσος, εἶχεν δὲ αὐτός. τοιαῦτα "δὲ καὶ 'Emí- 
χαρμος παίζει, ὥσπερ ἐν Λόγῳ καὶ “ογίνᾳ (p.245 L) 

ὁ Ζεύς μ᾽ ἐκάλεσε, Πέλοπί γ᾽ ἔρανον ἑστιῶν. 
B. ἡ παμπόνηρον ὄψον, ὦ ᾽τάν, ὃ γέρανος. 
A. ἀλλ᾽ οὔτι γέρανον, ἀλλ’ ἔρανόν {γάδ τοι λέγω. 

MN ? , , , , ^" 

21. "4λεξις δ᾽ ἐν Ζημητρίῳ Φαυλλόν τινα κωμῳδεῖ 
ς , , 

ὡς φίλιχϑυν ἐν τούτοις (II 314 K)* 

πρότερον μὲν εἰ πνεύσειε βορρᾶς ἢ νότος 

3. 4 “Ζωρίων ἔνδον ἐστιν A: corr. Pors 7 [τοῦ Λάσου] 
Nauck 10 λέγειν ὡς Α: corr. C (ἐπεχείρει λέγων) 10. 
11 ἀκοῦσαι τοῦτό ἐστιν ἀκοῦσαι τοῦτό ἐστιν ἀκουστόν. À: corr. 
C 16 δὲ ro? ἁλιέως C fort. recte 21 καὶ λόγον εἶναι AC: 
corr, Pors 24 yo add. Ahr 

" 16* 
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ἐν τῇ ϑαλάττῃ λαμπρός. ἰχϑῦς οὐκ ἐνῆν 
οὐδενὶ φαγεῖν. νυνὶ δὲ πρὸς τοῖς πνεύμασι 
τούτοις Φάυλλος προσγέγονε χειμὼν τρίτος. 

ὅ ἐπὰν γὰρ ἐχνεφίας καταιγίσας τύχῃ 
ἐς τὴν ἀγοράν. τοὔψον πριάμενος οἴχεται 
φέρων ἅπαν τὸ Aqg9év: ὥστε γίγνεται 
ἐν τοῖς λαχάνοις τὸ λοιπὸν ἡμῖν ἡ μάχη. 

᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν ᾿Δλιευομένῃ φιληδοῦντάς τινας 

339 

καταλέγων ἰχϑύσιν φησί (II 20 K) 
τὰς σηπίας δὸς πρῶτον. Ἡράκλεις ἄναξ. 

ἅπαντα τεϑολώκασιν. οὐ βαλεῖς πάλιν 
εἰς τὴν ϑάλατταν καὶ πλυνεῖς: μὴ φῶσί δὲ 
Ζωριάς, ἀλλ᾽ οὐ σηπίας εἰληφέναι. 

5 τὸν χάώραβον δὲ τόνδε πρὸς τὰς μαινίδας 

ἀπόδος" παχύς ys νὴ 44΄. ὦ Ζεῦ. τίς ποτε, 
ὦ Καλλιμέδων, σὲ κατέδετ᾽ ἄρτι τῶν φίλων; 
οὐδεὶς ὃς ἂν μὴ χατατιϑῇ τὰς συμβολᾶς. 
ὑμᾶς δ᾽ ἔταξα δεῦρο πρὸς τὰ δεξιά. 

10 τρίγλας. ἔδεσμα τοῦ καλοῦ Καλλισϑένους" 

κατεσϑίει γοῦν ἐπὶ μιᾷ τὴν οὐσίαν. 
καὶ τὸν Σινώπης γόγγρον ἤδη παχυτέρας 
ἔχοντ᾽ ἀκάνϑας τουτονὶ τίς λήψεται 
πρῶτος προσελθών; Μισγόλας γὰρ οὐ πάνυ 

15 τούτων ἐδεστής. ἀλλὰ κίϑαρος οὑτοσί, 
ὃν ἂν ἴδῃ τὰς χεῖρας οὐκ ἀφέξεται. 
καὶ μὴν ἀληϑῶς τοῖς κιϑαρωδοῖς ὡς σφόδρα 

1 οὐκ ἂν ἦν Pors 2 voy δὲ AC: corr. Schw 10 τῆς 
σηπιάδος A: corr. Cas 13 ἀλλ᾽ οὐεσηπιὰς À: corr. K; ab 
initio fuit mulierculae nomen propter corporis inmunditiem in- 
famis numero plurali positum, velut σωριάδας:; etiam Σηπία 
meretrix nota est zfeoig, ἀλούτους lacobs 15 ἀπόϑες Kock 
29 τοῦτον si τις A: corr. Pors 

20 

25 
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ἅπασιν ovrog ἐπιπεφυκὼς λανϑάνει. 

ἀνδρῶν δ᾽ ἄριστον Κωβιὸν πηδῶντ᾽ ἔτι 
20 πρὸς Πυϑιονίκην τὴν καλὴν πέμψαι us δεῖ" 

ἁδρὸς γάρ ἐστιν. ἀλλ᾽ ὅμως οὐ γεύσεται" 
ἐπὶ τὸ τάριχός ἐστιν ὡρμηκυῖα γάρ. 
ἀφύας δὲ λεπτὰς τάσδε καὶ τὴν τρυγόνα 
χωρὶς Θεανοῖ δεῦρ᾽ ἔϑηκ᾽ ἀντιρρόπους. 

22. πιϑανώτατα ἐν τούτοις O0 ᾿Αντιφάνης καὶ τὸν 

“Μισγόλαν κεκωμῴώδηκεν ὡς ἐσπουδακότα περὶ κιϑαρῳ- 
δοὺς καὶ κιϑαριστὰς ὡραίους. φησὶ γὰρ καὶ ὃ ῥήτωρ 
Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου λόγῳ (8 41) περὶ 
αὐτοῦ τάδε: ᾿Μισγόλας ἐστὶν Ναυκράτους, ἄνδρες 

᾿Αϑηναῖοι. KoAAvreUg, ἀνὴρ τὰ μὲν ἄλλα καλὸς καὶ 
ἀγαθός. καὶ οὐδαμῇ ἂν τις αὐτὸν μέμψαιτο, περὶ δὲ 
τὸ πρᾶγμα τοῦτο δαιμονίως ἐσπουδακὼς καὶ ἀεί τινας 

εἰωϑὼς ἔχειν περὶ αὑτὸν κιϑαρῳδοὺς ἢ κιϑαριστάς. 
ταυτὶ δὲ λέγω οὐ τοῦ φορτικοῦ ἕνεκα, ἀλλ᾽ ἵνα γνω- 
ρίσητε αὐτὸν ὅστις ἐστίν. καὶ Τιμοκλῆς δ᾽ ἐν Σαπφοῖ 
φησιν (II 464 K)' 

ὁ Μισγόλας οὐ προσιέναι σοι φαίνεται 
ἀνϑοῦσι τοῖς νέοισιν ἠρεϑισμένος. 

"Ἄλεξις δ᾽ ἐν ᾿Δγωνίδι ἢ ̓ Ιππίσκῳ (II 298 K) 

ὦ μῆτερ, ἱκετεύω σε, μὴ ᾿πίσειέ μοι 
τὸν Μισγόλαν᾽ οὐ γὰρ κιϑαρῳδός εἰμ᾽ ἐγώ. 

29. Πυϑιονίκην δέ φησι φιληδεῖν vagíyo, ἐπεὶ ἐρα- 

στὰς εἶχε τοὺς Χαιρεφίλου τοῦ ταριχοπώλου υἱούς, 
ὡς Τιμοκλῆς ἐν Ἰκαρίοις φησίν (1 489 Κ) “Ἄνυτος 

2 ἀνδρωτἄριστον A: corr. Cas ἔτι τι A: corr. Mus. 7 ϑεὰν- 
οιἰδεύρεϑη xav. À: corr. Pors. et lacobs 8 ἐν K: ἐπ A 18 
κολυττεὺς Α 28 πείσειέ A: corr. Mus, cf, Eurip. Or. 249 
27 vixoxAZg ἐν ἀκαρίοις A: corr. Cas 
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ὁ παχὺς προς Πυϑιονίκην ὅταν ἐλϑὼν φάγῃ τι. καλεῖ 
γὰρ αὐτόν, ὥς φασιν, ὁπόταν Χαιρεφίλου τοὺς δύο 
σκόμβροους Éevíor μεγάλους ἡδομένη." καὶ πάλιν (b. 468)" 

ἡ Πυϑιονίκη δ᾽ ἀσμένως cs δέξεται 
καὶ σοῦ κατέδεται vvyOv ἴσως ἃ νῦν ἔχεις 5 

λαβὼν παρ᾽ ἡμῶν ÓcOQ' ἄπληστός ἐστι ydQ. 
ὅμως δὲ δοῦναί σοι κέλευσον σαργάνας 

5 αὐτήν" ταρίχους εὐπόρως γὰρ τυγχάνει 
ἔχουσα καὶ σύνεστι σαπέρδαις δυσὶν 
καὶ ταῦτ᾽ ἀνάλτοις καὶ πλατυρρύγχοις τισί. 10 

πρὸ τούτων δ᾽ qv ἐραστὴς αὐτῆς Κωβιός τις ὄνομα. 
24, περὶ δὲ Καλλιμέδοντος τοῦ Καράβου ὅτι καὶ φίλ- 
ιχϑυς ἦν καὶ διάστροφος τοὺς ὀφθαλμούς, Τιμοκλῆς 
ἐν Πολυπράγμονι (II 468 K)* 

εἶϑ᾽ ὁ Καλλιμέδων ἄφνω 15 
ὃ Κάραβος προσῆλϑεν. ἐμβλέπων δέ μοι, 
ὡς γοῦν ἐδόκει. πρὸς ἕτερον ἄνϑρωπόν τινὰ 
ἐλάλει. συνιεὶς δ᾽ οὐδὲν εἰκότως ἐγὼ 

5 ὧν ἔλεγεν ἐπένευον διακενῆς" τῷ δ᾽ ἄρα 
840 βλέπουσι χωρὶς καὶ δοκοῦσιν αἷ κόραι. 20 

b 

ἼἌἌλεξις δ᾽ ἐν Κρατεύα ἢ Φαρμακοπώλῃ (II 337 K) 

τῷ Καλλιμέδοντι γὰρ ϑεραπεύω τὰς κόρας 

ἤδη τετάρτην ἡμέραν. B. ἦσαν κόραι 
ϑυγατέρες αὐτῷ; 4. τὰς μὲν οὖν τῶν ὀμμάτων, 
ἃς οὐδ᾽ ὃ Μελάμπους. ὃς μόνος τὰς Προιτίδας 925 

5 ἔπαυσε μαινομένας, καταστήσειεν ἄν. 

1. 2 velut καλεῖ γὰρ αὐτόν, φασίν, ὁπόταν τοὺς δύο | σκόμ- 
βρους ξενίσῃ τοὺς Χαιρεφίλου o — ὦ. | μεγάλοισιν ἥδεται γάρ 
" σαργανιὰας À: corr. Schw, cf. IX 407e 9. σύνεστισ ἀπέρδ᾽ εἰς 
A: corr. Seal 11 γοῦν Pors: δ᾽ ovv AC 18 συνεὶς AC: corr. 
Di 21 κρατίαι ἃ 
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ὁμοίως αὐτὸν σχώπτει κἀν τοῖς ἐπιγραφομένοις Συν- 
τρέχουσιν. εἰς δὲ ὀψοφαγίαν ἐν μὲν Φαίδωνι ἢ Φαι- 
δρίᾳ οὕτως (1 8388 K) 

ἀγορανομήσεις, ἂν ϑεοὶ ϑέλωσι,. GU, 
δ ἵνα Καλλιμέδοντ᾽ εἰς τοὔψον, εἰ φιλεῖς ἐμέ, 

παύσῃς καταιγίζοντα δι᾿ ὅλης ἡμέρας. 
Β. ἔργον τυράννων, οὐκ ἀγορανόμων λέγεις. 

ὅ μάχιμος γὰρ ἁνήρ, χρήσιμος δὲ τῇ πόλει. 
τὰ αὐτὰ ἰαμβεῖα φέρεται x&v τῇ ἐπιγραφομένῃ Εἰς τὸ c 

10 φρέαρ. ἐν δὲ Μανδραγοριξομένῃ (II 350 K) 
εἶ τινας μᾶλλον φιλῶ 

ξένους ἑτέρους ὑμῶν, γενοίμην ἔγχελυς, 

ἵνα Καλλιμέδων ὁ Κάραβος πρίαιτό με. 
ἐν δὲ Κρατεύαᾳ (II 381 K)* 

15 καὶ Καλλιμέδων μετ’ Ὀρφέως ὁ Κάραβος. 
᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν Γοργύϑῳ (II 42 K) 

ἧττόν τ᾽ ἀποσταίην ἂν ὧν προειλόμην 
ἢ Καλλιμέδων γλαύκου προοῖτ᾽ ἂν κρανίον. 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν ᾿ἀνασῳζομένοις (II 167 Κ)᾽ d 
20 ἕταιροι δὲ ϑεοῖσι συμπεπλεγμένοι 

μετὰ Καράβου σύνεισιν, ὃς μόνος βροτῶν 
δύναται καταπιεῖν ἐκ ξεόντων λοπαδίων 

ἄϑρους τεμαχίτας, ὥστ᾽ ἐνεῖναι μηδὲ ἕν. 
Θεόφιλος δ᾽ ἐν Ἰατρῷ ἅμα σκώπτων αὐτοῦ καὶ τὸ 

25 ἐν λόγοις ψυχρόν (II 474 Κ)" 

πᾶς δὲ φιλοτίμως πρὸς αὐτὸν τῶν νεανίσκων ... 

8 ἀνὴρ Α: corr. Di 9 ἐαμβία A 19 ἑταίρους Α: 
corr. Mus 14 κρατέαι A 20 ἕτεροι Mus, velut ἐχϑροῖσι δὴ 
ϑεοῖσι συμπ. cf. Ar. Ach. 704 21 μόνος βροτῶν μόνος A 
μόνος βροτῶν C: fort. βροτῶν μόνος 28 τεμαχήτας À: corr. O 
926 ἔχει suppl. Kock 
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3 , , -— b] 

o cete M ἐγχέλειον παρατέϑεικε. τῷ πατρὶ 

e τευϑὶς ἣν χρηστή. ἱπατρίδιον, πῶς ἔχεις πρὸς κάραβον ; 

ψυχρός ἐστιν, ἄπαγε, φησί: ῥητόρων οὐ γεύομαι. 
Φιλήμονος δ᾽ ἐν Μετιόντι εἰπόντος (II 489 K)* 

᾿ἀγύρριος δὲ παρατεϑέντος καράβου 5 

ὡς εἶδεν αὐτὸν ἱχαῖρε πάππα φίλτατε 
εἴπας τί ἐποίει; τὸν πατέρα κατήσϑιεν. 

'H io) Ἂ ΗΝ δ᾽ e KC: , 2 - ,, e 

ρόδικος δ᾽ ὁ Κρατήτειος ἐν τοῖς συμμίκτοις vzo- 
μνήμασι τοῦ Καλλιμέδοντος υἱὸν ὄντα ἀπέδειξε τὸν 
3 ΄ 

Ayvgotov. 10 
- , z , , 

25. γεγόνασι δὲ καὶ οἵδε ὀψοφάγοι. ᾿ἀνταγόρας 
: * e M 2 - N Εν 2 - Ἁ ᾽ 4 

uiv ὃ ποιητὴς ovx εἴα τὸν παῖδα ἀλεῖψαι τὸν ἰχϑύν, 
ἀλλὰ λοῦσαι. ὥς φησιν Ἡγήσανδρος (FHG IV 416)" 
(3 2 M , er , 2 -“ , 

ἐν δὲ στρατοπέδῳ ἕψοντι, φησίν, αὐτῷ γόγγρων Ao- 
πάδα καὶ περιεξωσμένῳ ᾿Αντίγονος ὁ βασιλεὺς παρα- 15 
στὰς “ἀρά γε. εἶπεν, ὦ ᾿ἀνταγόρα, τὸν Ὅμηρον οἴει 
τὰς τοῦ ᾿Δγαμέμνονος πράξεις ἀναγράψαι γόγγρους 
&yovr«; κἀκεῖνον οὐ φαύλως εἰπεῖν. “σὺ δὲ οἴει, 

φησί, τὸν ᾿Ζγαμέμνονα τὰς πράξεις ἐκείνας ἐργάσασϑαι 
πολυπραγμονοῦντα τίς ἐν τῷ στρατοπέδῳ γόγγρους 30 
er 9 P d M er M e , , 2 EJ 

ἕψει; ὄρνιν δὲ ἔἕψων ποτὲ ὁ vrayOgag οὐκ ἔφη 
βαδιεῖσϑαι εἰς τὸ βαλανεῖον, εὐλαβούμενος μή ποτε 

oí παῖδες τὸν ζωμὸν ἐχκροφήσωσι. Φιλοκύδου: δ᾽ 

34leUmÓvrog ὅτι 1] μήτηρ τηρήσει, “ἐγὼ οὖν, εἶπε, τῇ μητρὶ 
ὀρνίϑειον ζωμὸν πιστεύσω; καὶ ᾿Αἀνδροκύδης δ᾽ ὃ 25 

Κυζικηνὸς ζωγράφος φίλιχϑυς ὦν, ὡς ἱστορεῖ lIlo- 
λέμων (fr. 66 Pr), ἐπὶ τοσοῦτον ἦλϑεν ἡδυπαϑείας ὡς 

"ῷ 

1. 2 verborum dispositio incerta 1 ἐγχέλιον A ὅ ἀγύ- 
ριος AC 6 πάππα C: πα À 8 κρατήτιος Δ 18 αλλουσαι 
A: corr. Mus 14 ἐν τῷ στρατ. Plut. qu. symp. p. 668d 1ὅ 
καὶ om Plut 18 λόγος post φαύλως add. C 
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καὶ τοὺς περὶ τὴν Σχύλλαν ἰχϑῦς κατὰ σπουδὴν 
γράψαι. 20. περὶ δὲ Φιλοξένου τοῦ Κυϑηρίου διϑυ- 

ραμβοποιοῦ Μάχων ὃ κωμῳδιοποιὸς τάδε γράφει" 

ὑπερβολῇ λέγουσι τὸν Φιλόξενον 
τῶν διϑυράμβων τὸν ποιητὴν γεγονέναι 
ὀψοφάγον. εἶτα πουλύποδα πηχῶν δυεῖν 
ἐν ταῖς Συρακούσαις ποτ᾽ αὐτὸν ἀγοράσαι 

5 καὶ σκευάσαντα καταφαγεῖν ὅλον σχεδόν 
πλὴν τῆς κεφαλῆς. ἁλόντα δ᾽ ὑπὸ δυσπεψίας 
κακῶς σφόδρα σχεῖν" εἶτα δ᾽ ἰατροῦ τινος 

H AEN H , τι ΄ ΄ 
πρὸς αὐτὸν εἰσελθόντος, OG φαύλως πᾶνυ 

ὁρῶν φερόμενον αὐτὸν εἶπεν" “εἴ τί GOL 
2 , , 4. ΄ , 

10 ἀνοικονόμητόν ἐστι διατίϑου ταχύ, 

Φιλόξεν᾽. ἀποϑανῇ γὰρ ὥρας ἑβδόμης -- 
κἀκεῖνος εἶπε᾽ '"véAog ἔχει τὰ πάντα μοι, 
, , , S , , - 

ἰατρέ, φησί, x«i δεδιῴκηται πάλαι 

τοὺς διϑυράμβους σὺν ϑεοῖς καταλιμπάνω 

15 ἠνδρωμένους καὶ πάντας ἐστεφανωμένους" 
ovs ἀνατίέϑημι ταῖς ἐμαυτοῦ συντρόφοις 

Μούσαις .... ᾿Δφροδίτην καὶ ΖΦιόνυσον ἐπιτρόπους. 
ταῦϑ' αἵ διαϑῆκαι διασαφοῦσιν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
ὁ Τιμοϑέου Χάρων σχολάξειν οὐκ ἐᾷ 
ovx τῆς Νιόβης. χωρεῖν δὲ πορϑμίδ᾽ ἀναβοᾷ, 
καλεῖ δὲ μοῖρα νύχιος, ἧς κλύειν χρεών. 
ἵν᾽ ἔχων ἀποτρέχω πάντα τἀμαυτοῦ κάτω, 
τοῦ πουλύποδός μοι τὸ κατάλοιπον ἀπόδοτε." 

᾽ p * , 7. 
x&v ἄλλῳ δὲ μέρει φησί 

10 ἔχειν AC: corr. Mein εἶτα δ᾽ Grot: εἶτα C εἶτ᾽ A 12 
αὐτὸν φερόμενον AC: transp. Grot 16 δεδιοίκηται AC: 
corr. Kuster 20 lacunam not. Mein 22 σχολάζει A: corr. C 
28 qoot? À: corr. C πορϑμὸν AC: corr. Cas 26 πολύποδος AC 
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Φιλόξενός x09, ὡς λέγουσ᾽. ὃ Κυϑήριος 
ηὔξατο τριῶν σχεῖν τὸν λάρυγγα πήχεων. 
“ὅπως καταπίνω, φησίν. ὅτι πλεῖστον χρόνον 
καὶ πάνϑ᾽ ἅμα μοι τὰ βρώμαϑ᾽ ἡδονὴν zog. 

e καὶ Διογένης δὲ ὁ κύων ὠμὸν πολύποδα καταφαγὼν 5 
ἐπιϑεμένης αὐτῷ τῆς γαστρὸς ἀπέϑανε. περὶ δὲ τοῦ 
Φιλοξένου καὶ ὁ παρῳωδὸς Σώπατρος λέγων φησί; 

δισσαῖς γὰρ ἐν μέσαισιν ἰχϑύων φοραῖς 

ἧσται, τὸν Αἴτνης ἐς μέσον λεύσσων σκοπόν. 

21. χαὶ Ὑπερείδης δὲ ὁ ῥήτωρ ὀψοφάγος ἦν. ὥς dec 10 

Τιμοκλῆς ὁ κωμικὸς ἐν 4ήλῳ διηγούμενος τοὺς παρὰ 

f£ Ζρπάλου δωροδοκήσαντας. γράφει δὲ οὕτως (II 452 K)- 

ΖΙημοσϑένης τάλαντα πεντήκοντ᾽ ἔχει. 
μακάριος. εἴπερ μεταδίδωσι μηδενί, 

καὶ Μοιροκλῆς εἴληφε χρυσίον πολύ. 15 

ἀνόητος ὁ διδούς. εὐτυχὴς δ᾽ ὁ λαμβάνων. 
. εἴληφε καὶ Ζήμων τι καὶ Καλλισϑένης. 
πένητες ἦσαν, ὥστε συγγνώμην ἔχω. 

. ὅ τ᾽ ἐν λόγοισι δεινὸς Ὑπερείδης ἔχει. 
τοὺς ἰχϑυοπώλας οὗτος ἡμῶν πλουτιεῖ" 20 

ὀψοφώύγος γάρ. ὥστε τοὺς λάρους εἶναι Σύρους. 

καὶ ἐν Ἰκαρίοις δὲ ὁ αὐτὸς ποιητής φησι (Il 458 Κ)" 
τόν τ᾽ ἰχϑυόρρουν ποταμὸν Ὑπερείδην περᾷς. 
ὃς ἠπίαις φωναῖσιν. ἔμφρονος λόγου 
κόμποις παφλάζων, ὑπτίοις πυχνώμασι 25 

Eh Eh E ἢ 342 

2 σχεῖν K: ἔχειν AC 8. 9 obscuri 17 εἶτ᾽ εἴληφε AC: 
eorr. Mus τι Dobr: τε AC 20 πλουτεῖ À: corr. C 91 
γάρ deleri nequit; verba mutila 23 πέρας Α περᾶάσον 
(omissis quae secuntur) C: corr. Dobr 24 ov σηπίαις 
(litt. ov ox in ras. m!) À: corr. lacobs 925 ὑπτίοις K: 
ἠπίοις ἃ 
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qzQ0g ΤΟΝ ...... e. δυσας ἔχει. 
μισϑωτὸς ἄρδει πεδία τοῦ δεδωκότος. 

Φιλέταιρος δ᾽ ἐν “σκληπιῷ [τὸν Ὑπερείδην] soos τῷ 

ὀψοφαγεῖν καὶ κυβεύειν αὐτόν φησι, καϑάπερ καὶ Καλ- 
λίαν τὸν ῥήτορα ᾿“ξιόνικος ἐν Φιλευριπίδῃ (II 418 K) 

ἄλλον δ᾽ ἰχϑὺν 

μεγέϑει πίσυνόν τινα τοῖσδε τόποις 
ἥκει κομίσας 
Γλαῦκός τις ἐν πόντῳ γ᾽ ἁλούς. 

5 σῖτον ὀψοφάγων. 
καὶ λίχνων ἀνδρῶν ἀγάπημα φέρων κατ᾽ ὥμων. 
τίνα τῷδ᾽ ἐνέπω τὴν σκευασίαν: 
πότερον χλωρῷ τρίμματι βρέξας 

ἢ τῆς ἀγρίας 
10 ἅλμης πάσμασι σῶμα λιπάνας 

πυρὶ παμφλέκτῳ παραδώσω; 
ἔφα Tig, ὡς ἐν ἅλμῃ 

ϑερμῇ τοῦτο φάγοι γ᾽ ἕἑφϑὸν ἀνὴρ 
ΜΜοσχίων φίλαυλος. 

i5 βοᾷ δ᾽ ὄνειδος ἴδιον, ὦ Καλλία. 
ἢ σὺ μὲν ἀμφί (r£) σῦκα καὶ ἀμφὶ ταρίχι᾽ ἀγάλλῃ- 
τοῦ δ᾽ ἐν ἅλμῃ παρεόντος 
οὐ γεύῃ χαρίεντος ὄψου, 

τὰ μὲν σῦκα, ὡς ἂν συκοφάντην λοιδορῶν. τὰ δὲ 
25 ταρίχη. μήποτε καὶ ὡς αἰδσχροποιοῦντος. καὶ Ἕρμιπ- 

πος δέ φησιν ἐν «τρίτῳ περὶ τῶν ᾿Ισοκράτους μαϑητῶν 

1 velut πρὸς πᾶν ἀπαντῶν κλῇϑο᾽ ὅταν λύσας ἔχῃ 8 glossam 
del. Wilam 5 ἀξιόνεικος Δ 9 γαλοὺς A:corr. K. 11 φέρων 
Iacobs: φέρω A 16 λιάσμασι: À: πάσμασι Erf, νάμασι Mein 
20 ἴδιον suspectum 20. 21 ὦ Καλλία. ἡ ταν ὦ καλαΐδη A 
21 τε add. Mein τάριχ᾽ A: corr. Mein 2 fort. παρατε- 
$évrog totum fragmentum Euripidei cantici pi 
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(FHG III 50) ἑωϑινὸν τὸν Ὑπερείδην ποιεῖσθαι vov 
TOUS περιπάτους ἐν τοῖς iy9voi. 28. Τίμαιος δ᾽ 
o Ταυρομενίτης καὶ ᾿Δριστοτέλη τὸν φιλόσοφον ὀψο- 
φάγον φησὶ γεγονέναι. χαὶ Μάτων δ᾽ ὃ σοφιστὴς 

d ὀψοφάγος qv' δηλοῖ δὲ rovro ντιφάνης ἐν Κιϑαρῳδῷ, 5 

οὗ ἡ ἀρχή "οὐ ψεῦδος οὐδέν φησιν᾽ (Il 58 K)' 
ὀφθαλμὸν ὥρυττέν τις ὥσπερ ἰχϑύος 
Μᾷάτων προσελϑών. 

᾿ναξίλας δ᾽ ἐν Μονοτρόπῳ (II 269 K) 

τοῦ κεστρέως κατεδήδοκεν τὸ κρανίον 10 
ἀναρπάσας Márov: ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι. 

ὑπερβολὴ γαστριμαργίας τὸ καὶ ἁρπάζειν ἐσθίοντα καὶ [ 
e ταῦτα Ἀρανίον χεστρέως, εἰ μὴ ἄρα oí περὶ ταῦτα , 

δεινοὶ ἴσασιν ἐνόν τι χρήσιμον ἐν κεστρέως κρανίῳ, 
er E ET - 30: ΄ , 2 , C - ὅπερ ἐστὶ τῆς ᾿“ρχεστράτου λιχνείας ἐμφανίσαι ἡμῖν. 15 
29. ᾿Τντιφάνης δ᾽ ἐν Πλουσίοις κατάλογον ποιεῖται 
ὀψοφάγων ἐν τούτοις (II 89 K)* 

Εὔϑυνος δ᾽ ἔχων 
σανδάλια καὶ σφραγῖδα καὶ μεμυρισμένος 

ἐλογίζετο τῶν πραγμάτων οὐκ οἶδ᾽ ὃ τι" 20 
f Φοινικίδης δὲ Ταυρέας 9' ὃ φίλτατος. 

σι 

M à 2) 2 ᾿ » y? E 

&vÓgeg πάλαι ὀψοφάγοι TOLOUTOL τινες 
οἷοι καταβροχϑίζειν ἐν ἀγορᾷ τὰ τεμάχη. 
ὁρῶντες ἐξέϑνῃσκον ἐπὶ τῷ πράγματι 
ἔφερόν τε δεινῶς τὴν ἀνοψίαν πάνυ. 
κύκλους δὲ συναγείροντες ἔλεγον τοιάδε. 

10 ὡς οὐ βιωτόν ἐστιν οὐδ᾽ ἀνασχετὸν 

r5 Qt 

1 νῦν del Mein, requiritur ἀεὶ coll. vit. Hyp. 17 4 u&- 
roov ÀC: corr. Di 19 σανδαλιον À: corr. Koppiers fort. 
σφραγίδια 20 fort. ἐκ τῶν m. 22 corruptus; ὀψοφάγοι 
glossam esse putat Leo 26 τοιαδί Mein: τάδε 
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τῆς uiv ϑαλάττης ἀντιποιεῖσϑαί τινας 
ὑμῶν ἀναλίσκειν τε πολλὰ χρήματα. 848 
ὄψου δὲ μηδὲν .... εἰσπλεῖν μηδὲ γρῦ. 

τί οὖν ὄφελος τῶν νησιάρχων; ἔστι δὴ 
5 15 νόμῳ κατακλεῖσαι τοῦτο. παραπομπὴν ποιεῖν 

τῶν ἰχϑύων. νυνδὶ Μάτων συνήρπακεν 
τοὺς ἁλιέας, καὶ {δὴ Διογείτων νὴ Ze 
ἅπαντας ἀναπέπεικεν ὡς αὑτὸν φέρειν. 
xov δημοτικόν γε τοῦτο δρᾷ τοσαῦτα φλῶν. 

10 20 γάμοι δ᾽ ἐκεῖνοι καὶ πότοι νεανικοὶ 

ἦσαν ..... 
Εὔφρων δὲ ἐν Μούσαις (IV 491M)* b 

Φοινικίδης δ᾽ ὡς εἶδεν ἐν πλήϑει νέων 
μεστὴν ξζέουσαν λοπάδα Νηρείων τέκνων. 

1 ἐπίσχετ᾽ ὀργῇ χεῖρας ἠρεϑισμένας" 
ἑ “τίς φησιν εἶναι δεινὸς ἐκ κοινοῦ φαγεῖν : 

ὅ τίς ἐκ μέσου τὰ ϑερμὰ δεινὸς ἁρπάσαι: 
ποῦ Κόρυδος ἢ Φυρόμαχος ἢ Νείλου βία; 
ἴτω πρὸς ἡμᾶς. καὶ τάχ᾽ {ἂν» οὐδὲν μεταλάβοι. 

20 80. τῆς αὐτῆς ἰδέας καὶ Μελάνθιος ἦν ὃ τῆς τρα- c 
γῳδίας ποιητής" ἔγραψε δὲ καὶ ἐλεγεῖα. κωμῳδοῦσι δ᾽ 
αὐτὸν ἐπὶ ὀψοφαγίᾳ “εύκων ἐν Φράτερσιν, ᾽άριστο- 
φάνης ἐν ἱΕἰρήνῃ (v. 804), Φερεκράτης ἐν Πετάλῃ. 

ἐν δὲ τοῖς ᾿Ιχϑύσιν άρχιππος τῷ δράματι (1685 K) 
25 ὡς ὀψοφάγον δήσας παραδίδωσι τοῖς ἰχϑύσιν G&vri- 

8 μηδὲ A: cor. Mus ἐνθαδ᾽ suppl. Cas — 4 ἐστιν δὴ A: 
Bou Pun io vo» δὲ uoxont A dcon Dio 1292 πη 
Mein 8 πάντας A: corr. Muret — 9 τοιαῦτα A: corr. lacobs 
10 νεανίσκοι A: corr. Mus 19 εὐφάνης δὲ A: corr. Schw 
18 νεῶν À: corr. Schw 14 νηρίων A 17 δεινὸς γ᾽ ἂρ 
ἁρπάσαι Ἀ: corr. Mus 18 νιλλου A, cf, VI 940 19 ἂν 
add. Herw 
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βοωϑησόμενον. ἀλλὰ μὴν καὶ ᾿Δρίστιππος ὃ Σωκρα- 
τικὸς ὀψοφάγος ἦν᾽ ὅστις καὶ ὑπὸ Πλάτωνός ποτε 

ὀνειδιζόμενος ἐπὶ τῇ ὀψοφαγίᾳ, ὥς φησι Σωτίων καὶ 
Ἡγήσανδρος., ... γράφει δὲ οὕτως ὃ ΖΔελφός (FHG 

IV 416) “᾿“ρίστιππος Πλάτωνος ἐπιτιμήσαντος αὐτῷ 
διότι πολλοὺς ἰχϑῦς ἠγόρασε. δυεῖν ὀβολοῖν ἔφησεν 
ἑἐωνῆσϑαι. τοῦ δὲ Πλάτωνος εἰπόντος διότι καὶ αὐτὸς 

ἂν ἠγόρασα τοσούτου. “ὁρᾷς οὖν, εἶπεν. ὦ Πλάτων, 
ὅτι οὐκ ἐγὼ ὀψοφάγος. ἀλλὰ σὺ φιλάργυρος. ᾿ἄντι- 
φάνης δ᾽ ἐν ᾿“ὐλητοίδι ἢ Διδύμαις Φοινικίέδην τινὰ 
ἐπ᾿ ὀψοφαγίᾳ κωμῳδῶν φησιν (II 80 K) 

ὃ (uiv) Μενέλαος ἐπολέμησ᾽ ἔτη δέκα 
τοῖς Τρωσὶ διὰ γυναῖκα τὴν ὄψιν καλήν, 

Φοινικίδης δὲ Ταυρέᾳα δι᾿ ἔγχελυν. 
51. Δημοσθένης δ᾽ ὃ ῥήτωρ Φιλοκράτην, ἐπειδὴ ἐκ 
τοῦ προδοτικοῦ χρυσίου πόρνας καὶ ἰχϑῦς ἠγόραξεν. 
εἰς ἀσέλγειαν καὶ ὀψοφαγίαν λοιδορεῖ (19, 299). Ζιοκλῆς 
δὲ ὁ ὀψοφάγος, ὥς φησιν Ἡγήσανδροος (FHGIV 416), 
πυϑομένου τινὸς αὐτοῦ πότερος χρηστότερος ἰχϑύς. 
γόγγρος ἢ λάβραξ, “ὃ uiv ἑφϑός, ἔφη, ὃ δὲ ὀπτός. 
ὀψοφάγος δ᾽ ἦν καὶ Δεοντεὺς ὁ ᾿Δργεῖος τραγῳδός, 
᾿»ϑηνίωνος uiv μαϑητής. οἰκέτης δὲ γενόμενος ᾿Ιόβα 
τοῦ Μαυρουσίων βασιλέως. ὥς φησιν Aucgevrog ἐν 
τοῖς περὶ σκηνῆς, γεγραφέναι φάσκων εἰς αὐτὸν τόδε 
τὸ ἐπίγραμμα τὸν Ἰόβαν. ὅτε κακῶς τὴν Ὑψιπύλην 
ὑπεχρίνατο᾽ 

μή use Δεοντῆος τραγικοῦ κεναρηφαγον «yog 
λεύσσων Ὑψιπύλης ἐς κακὸν vog ὅρα. 

ἤμην γάρ mor ἐγὼ Βάκχῳ φίλος. οὐδέ vw ὧδε 

12 μὲν add. Koppiers 27. 98 sic A 29 τινων δὲ À: 
corr. Pors 
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γῆρυν χρυσολόβοις οὔασιν ἠγάσατο. 
νῦν δέ μὲ χυτρόποδες, κέραμοι καὶ ξηρὰ τάγηνα 

χήρωσαν φωνῆς, γαστρὶ χαριζόμενον. 

32. Φόρυσκον δέ φησιν Ἡγήσανδρος (FHGIV 417) 

844 

τὸν ἰχϑυοφάγον οὐ δυνηϑέντα ὅσον ἤϑελεν ἀφελεῖν. 
τοῦ ἰχϑύος. ἀλλ᾽ ἀκολουϑήσαντος αὐτῷ πλείονος εἰπεῖν 

(Soph. Ant. 114)" 
SN ? 7 , 3 , , 3 3 , 

τὰ δ᾽ ἀντιτείνοντ᾽ αὐτόπρεμν ἀπόλλυται, 

καὶ ὅλον τὸν ἰχϑὺν ἀναλῶσαι. Βίων δὲ προαρπάσαντός 
τινος τὰ ἐπάνω τοῦ ἰχϑύος στρέψας καὶ αὐτὸς καὶ 

δαψιλῶς φαγὼν ἐπεῖπεν (Eur. Bacch. 1127)" 

Ἰνὼ δὲ τἀπὶ ϑάτερ᾽ ἐξειργάξετο. 

Θεόκριτος δ᾽ ὃ Χῖος τελευτησάσης τῆς γυναικὸς Ζιοκλεῖ b 
- ? , , ' ^ 2 - M ^S , 

τῷ ὀψοφάγῳ. ἐπειδὴ ποιῶν αὐτῇ τὸ περίδειπνον πάλιν 

ὠψοφάγει κλαίων ἅμα, παῦσαι, φησί, κλαίων. ὦ πόνηρε" 

οὐδὲν γὰρ πλέον ὀψοφαγῶν ποιήσεις. τοῦ δ᾽ αὐτοῦ 
A M 2 ^N , 2 , 2 N 

καὶ τὸν ἀγρὸν καταβεβρωκότος εἰς ὀψοφαγίαν, ἐπειδὴ 

ϑερμόν ποτε καταβροχϑίσας ἰχϑὺν ἔφησε τὸν οὐρανὸν 
»Ἥ ς , LU 2 , e 9 ΄ 

κατακεκαῦσϑαι, λοιπόν, ἔφησεν, ἐστίν, 0 Θεόκριτος, 
σοι καὶ τὴν ϑάλασσαν ἐκπιεῖν, καὶ ἔσῃ τρία τὰ μέγιστα 3] , ! 
E] , - E , ^ 3 LE , 
ἠφανικώς. γῆν καὶ ϑάλατταν καὶ οὐρανὸν. Κλέαρχος 

δ᾽ ἐν τοῖς περὶ βίων φίλιχϑύν τινα ἀναγράφων φησὶν 
οὕτως (FHG II 808): *Téyvow ὃ παλαιὸς αὐλητὴς Χάρμου 
τοῦ αὐλητοῦ τελευτήσαντος (ἣν δὲ φίλιχϑυς) ἀποπυ- 

, 29 - , 2 , 9 -5 X727 ρίδας ἐπὶ τοῦ μνήματος ἐνήγιζεν αὐτῷ. καὶ AAs&ug 
δ᾽ ὁ ποιητὴς ἦν ὀψοφάγος, ὡς ὁ Σάμιός φησι Avyxevg: 
καὶ σκωπτόμενος ὑπό τινῶν σπερμολόγων εἰς ὀψο- 
φαψίαν ἐρομένων τε ἐκείνων τί ἂν ἥδιστα φάγοι, ὁ 

1 χρυσοβόλοις A: corr. Pors 3 χαριζόμενοι À: corr. 
Schw 4 gogovozov AC: corr. K coll. CIA II 334 9 cf. 
V 186d 

C 
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ἼἌλεξις 'σπερμολόγους. ἔφη. πεφρυγμένους. 33. Νόϑιπ- 
zov δὲ τὸν τραγῳδιοποιόν. ὃν Ἕρμιππος ἐν ταῖς 
"Μοίραις φησίν (I 236 K): 

εἰ δ᾽ ἦν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων τῶν νῦν τοιόνδε 

μάχεσϑαι. 
καὶ βατὶς αὐτῶν ἡγεῖτ᾽ ὀπτὴ μεγάλη καὶ πλευρὸν 

ὕειον. 

τοὺς μὲν ἄρ᾽ ἄλλους οἰκουρεῖν χρῆν. πέμπειν δὲ 
Νόϑιππον ἑκόντα. 

εἷς γὰρ μόνος ὧν κατεβρόχϑισεν ἂν τὴν Πελοπόν- 

νησον ἅπασαν. 
ὅτι δὲ οὗτός ἐστιν ὃ ποιητὴς σαφῶς παρίστησι Τη- 
λεκλείδης ἐν Ἠσιόδοις (1214 65. Μυννίσκος ὁ τρα- 

γικὸς ὑποχριτὴς κωμῳδεῖται ὑπὸ Πλάτωνος ἐν Σύρφακι 
ὡς ὀψοφάγος οὕτως (I642 K) 

ὁδὶ uiv ᾿ἀναγυράσιος Ὀρφώς ἐστί σοι. 
ὃ᾽ οὔϑ᾽ ὡς φίλος Μυννίσκος ἔσϑ᾽ ὃ Χαλκιδεύς. 

Β. καλῶς λέγεις. 

καὶ “άμπωνα δὲ τὸν μάντιν ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις κωμωδοῦσι 
Καλλέας Πεδήταις καὶ “ύσιππος Βάκχαις. Κρα- 

τῖνος δ᾽ ἐν Ζραπέτισιν εἰπὼν περὶ αὐτοῦ (1 80 K) 
“άμπωνα. τὸν οὐ βροτῶν 
ψῆφος δύναται φλεγυρὰ δείπνου φίλων ἀπείργειν. 

ἐπιφέρει" 

νῦν δ᾽ αὖϑις ἐρυγγάνει. 
βρύκει γὰρ ἅπαν τὸ παρόν. τρίγλῃ δὲ κἂν μάχοιτο. 

e 3 

2 ov del. Schw, sed mutila oratio vel anacolutha 9. ἕν 
ὄντα Porson (praef. Hec. XVIID,. sed invitus fortasse 17 
oic", ᾧ φίλος Wilam (B. οἵδ᾽, ᾧ φ. Fritzsche) μύννικος A 
£c09" ὁ À: corr. Blomf 95 αὐτις AC: corr. Di 26 τρί- 
γλης Herw 
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94. Ἡδύλος δ᾽ ἐν ἐπιγράμμασιν ὀψοφάγους κατα- 
λέγων Φαίδωνος μέν τινος ἐν τούτοις μέμνηται" 

Φαίδων δὲ ... φύσκι᾽ ἐνείκαι 
χορδάς {85 ὁ ψάλτης" ἐστὶ γὰρ ὀψοφάγος. 

5'4yi0og δ᾽ ἐν τούτοις" 

10 

15 

20 

25 

ἑφϑὸς ὁ χάλλιχϑυς" νῦν ἔμβαλε τὴν βαλανάγραν, 
ἔλϑῃ μὴ Πρωτεὺς Ayig ὁ τῶν λοπάδων᾽ 846 

γίνεϑ᾽ ὕδωρ καὶ πῦρ καὶ ὃ βούλεται, ἀλλ᾽ ἀπόκλειε ... 
ἥξει γὰρ τοιαῦτα μεταπλασϑεὶς τυχὸν ὡς Ζεὺς 

χρυσορόης ἐπὶ τήνδ᾽ ᾿Δκρισίου λοπάδα. 
καὶ γυναῖκα δέ τινα Κλειὼ ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις σκώπτων 

φησίν" 

ὀψοφάγει KAgot" καταμύομεν" ἣν δὲ ϑελήσῃς. 
ἔσϑε μόνη. δραχμῆς ἐστιν ὁ γόγγρος ἅπας. 

ϑὲς μόνον ἢ ξώνην (q» ἐνώτιον ij τι τοιοῦτον 
σύσσημον. τὸ δ᾽ ὁρᾶν μὴ μόνον οὐ λέγομεν. 

ἡμετέρη σὺ Μέδουσα" λιϑούμεϑα πάντες ἀπλάτου 
ot Γοργοῦς, γόγγρου δ᾽ οἵ μέλεοι λοπάδι. 

3D. '"4ovavóÓ quoc δ᾽ ἐν τοῖς γελοίοις ἀπομνημονεύ- 
μασιν Εὐφράνορά φησι (FHG III 810) τὸν ὀψοφάγον 
ἀκούσαντα ὅτι ἄλλος ἰχϑυοφάγος ἀπέϑανε ϑερμὸν 
ἰχϑύος τέμαχος καταπιὼν ἀναφωνῆσαι “ἱερόσυλος o 
ϑάνατος. Κίνδων δὲ ὃ ὀψοφάγος καὶ Ζημύλος (ὀψο- 

φάγος δὲ καὶ οὗτος) γλαύκου παρατεϑέντος. ἄλλου δ᾽ 

οὐδενός, ὃ μὲν τὸν ὀφθαλμὸν κατελάβετο. καὶ ὁ Zfm- 

μύλος ἐπὶ τὸν ἐχείνου ὀφϑαλμὸν ἐπιβαλὼν ἐβιάξετο 

8 góxsv A quu C: corr.K αἶνεῖ καὶ AC: corr.Tacobs 4 
9 add. lac 18 ὀψοφαγεῖὶ κλειώ. καταμυομξένην δὲ οὐ 14 ἐσϑεμον 
Ue et 15 ϑεσμὸν ὃ ὃν À: corr. Heraldus 18 ἢ add. Mus 16 ναὶ 
μὰ τόν, οὐ σϑένομεν lacobs 17 λιϑούμεϑα πάντες C: λιϑού- 
us9" ἅπαντα A ἀπλάτου K: πάλαι zov A (om. C) 18 γόγγροι" 
À: corr. C 22 ἀνεφώνησεν À: corr. Schw 

ATHENAEUS II. 11 
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φωνῶν “ἄφες x«l ἀφήσω. ἐν δείπνῳ δέ ποτὲ καλῆς 

λοπάδος ὄψου παρατεϑείσης ὁ Ζημύλος οὐκ ἔχων 
ὅπως αὐτὴν μόνος καταφάγῃ ἐνέπτυσεν εἰς αὐτήν. 
Ζήνων δ᾽ ὁ Κιτιεὺς ὃ τῆς στοᾶς κτίστης πρὸς τὸν 

ὀψαφάγον ᾧ συνέξη ἐπὶ πλείονα χρόνον. καϑά φησιν 
᾿ντίγονος ὃ Καρύστιος ἐν τῷ Ζήνωνος βίῳ (p.119 Wi), 

μεγάλου τινὸς κατὰ τύχην ἰχϑύος παρατεϑέντος, ἄλλου 
δ᾽ οὐδενὸς παρεσχευασμένου. λαβὼν ὅλον ὁ Ζήνων 
ἀπὸ τοῦ πίνακος οἷος Qv κατεσϑίειν. τοῦ δ᾽ ἐμβλέψαν- 

τος αὐτῷ, τί οὖν, ἔφη. τοὺς συζῶντάς σοι οἴει πάσχειν, 
εἰ σὺ μίαν ἡμέραν μὴ δεδύνησαι ἐνεγκεῖν ὀψοφαγίαν:;" 
Ἴστρος δέ φησί (om. FHG) Χοιρίλον τὸν ποιητὴν παρ᾽ 
"AoysAdov τέσσαρας μνᾶς ἐφ᾽ ἡμέρᾳ λαμβάνοντα ταύτας 
καταναλίσκειν εἰς ὀψοφαγίαν. γενόμενον ὀψοφάγον 

οὐκ ἀγνοῶ δὲ καὶ τοὺς ἰχϑυοφάγους παῖδας, ὧν 

Κλέαρχος μνημονεύει ἐν τῷ περὶ ϑινῶν (FHG II 835)" 
φάσκων ἹΨαμμήτιχον τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα παῖδας 
ϑρέψαι ἰχϑυοφάγους, τὰς πηγὰς τοῦ Νείλου βουλόμενον 
εὑρεῖν. καὶ ἄλλους δὲ ἀδίψους ἀσκῆσαι τοὺς ἐρευνη- 

σομένους τὰς ἐν Aun ψάμμους. ὧν ὀλίγοι διεσώϑησαν. 
οἶδα δὲ καὶ τοὺς περὶ Μόσσυνον τῆς Θράκης βοῦς, 

ot ἰχϑῦς ἐσθίουσι παραβαλλομένους αὐτοῖς εἰς τὰς 

φάτνας. Φοινικίδης δὲ τοὺς ἰχϑὺς παρατιϑεὶς τοῖς 
τὰς συμβολὰς δεδωκόσι τὴν μὲν ϑάλασσαν ἔλεγε κοινὴν 
εἶναι, τοὺς δ᾽ ἐν αὐτῇ ἰχϑῦς τῶν ὠνησαμένων. 

86. εἴρηται δὲ καὶ ὁ ὀψοφάγος. ὦ ἑταῖροι, καὶ vo 
ὀψοφαγεῖν. ᾿ἀριστοφάνης ἐν Νεφέλαις δευτέραις 

(v. 983)" 

3 καταφάγοι Mus 9 cf, Diog. Laert. 7, 19 16 περὶ 
οἴνων Suid. s. v. νεοττός 23 Phoenicidam intellego poetam 

: 5 7 E 2 t m 
comicum 26 ὦ ἑταῖρος Coraes: ὡς ἕτεροι ἃ 
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(ovÓ » ὀψοφαγεῖν οὐδὲ κιχλίξειν. 
Κηφισόδωρος TY (1802 K) 

οὐδ᾽ ὀψοφάγος οὐδ᾽ ἀδολέσχης. 

Μάχων ᾿Επιστολῇ (ΟΥ̓ 496 M) 

ὀψοφάγος εἰμί. τοῦτο Ó' ἐστὶ τῆς τέχνης 
ϑεμέλιος ἡμῖν" προσπεπονϑέναι τι δεῖ 846 

τὸν μὴ τὰ παραδοϑέντα λυμανούμενον. 
(0» πεφροντικὼς αὑτοῦ γὰρ οὐκ ἔσται κακός. 

5 ἔπειτ᾽ ἐπὰν p καϑαρὰ τἀσϑητήρια, 
οὐκ ἂν διαμάρτοις. ἕψε καὶ γεύου πυκνά. 
DÀ 3 EJ : , ? 2252 2 - , 

(Aug οὐκ ἔχει προσένεγκ᾽. (ἔτ᾽) ἐπιδεῖταί τινος 

ἑτέρου" πάλιν γεύου GU, μέχρι ἂν ἡδὺς ἧ. 
e , Cu) 2 er κ᾿ ς ΄ 

ὥσπερ λύραν ἐπίτειν᾽, ἕως (ἂν» ἁρμύσῃ. 
10 εἶϑ᾽ ὁπόταν ἤδη πάντα συμφωνεῖν δοκῇ. 

εἴσαγε διὰ πασῶν νικολαΐίδας μυκόνιος. 

πρὸς τούτοις τοῖς ὀψοφάγοις, ἄνδρες ἑταῖροι, οἶδα καὶ 
τὸν παρ᾽ Ἠλείοις τιμώμενον Ὀψοφάγον ᾿Δπόλλωνα. 
μνημονεύει δὲ αὐτοῦ Πολέμων ἐν τῇ πρὸς [άτταλον 
ἐπιστολῇ (fr. Το Pr. οἶδα δὲ καὶ τὴν ἐν τῇ Πισάτιδι 
γραφὴν ἀνακειμένην ἐν τῷ τῆς ᾿Δλφειώσας ᾿Αρτέμιδος 
ἱερῷ (Κλεάνϑους δ᾽ ἐστὶ τοῦ Κορινϑίου), ἐν ἡ Πο- 
σειδῶν πεποίηται ϑύννον τῷ zlii προσφέρων ὠδίνοντι, 

ς δ - , , 2 , - , 

ὡς ἱστορεῖ Ζημήτριος ἐν ὀγδόῳ Τρωικοῦ διακόσμου 
(fr. 5 Gaede). 

91. χαὶ τοσαῦτα μέν, ἔφη ὃ Δημόκριτος. καὶ 

1 οὐδ᾽ om. ἃ 2. 8 υἱοῦδ᾽ A: corr. Cas 6 ϑεμέλιον Di 
7 παρατεϑέντα A: corr. Mein 8 ὃ add. Καὶ 10 καὶ ys οὐ 
A: corr. Coraes 11 ἔτ᾽ add. Iacobs 12 συμμετρίαν ἁρμόσῃ 
et 18 ἐπιτειναι" ὡς (ἕως lacobs) ἡδὺς εἶ A: corr. Mein, cf. 
Plut. qu. symp. p. 657de 14 δοκῆις À: corr. lacobs 1 non 
intellego 19 πεισάτιδι A 20 ᾿φλφειονία Strab. p. 343 

47 

[o 
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αὐτὸς ὑμῖν προσοψωνήσας ovx ὀψοφαγήσων παρῆλϑον 
διὰ τὸν πάντα ἄριστον Οὐλπιανόν. Og διὰ τὰ Σύρων 
πάτρια καὶ ἡμᾶς τῶν ἰχϑύων ἀπεστέρησεν ἕτερ᾽ ἐκ 
Συρίας παρεισφέρων. καίτοι ye ἀντίπατρος 0 Ταρσεὺς 
ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς ἐν τετάρτῳ περὶ δεισιδαιμονίας λέ- 5 

ἃ γεσϑαί φησι πρός τινῶν ὅτι Γάτις ἢ τῶν Σύρων 
βασίλισσα οὕτως ἦν ὀψοφάγος ὥστε χηρῦξαι ἄτερ 

Γάτιδος μηδένα ἰχϑὺν ἐσϑίειν᾽ ὑπ’ ἀγνοίας δὲ τοὺς 
πολλοὺυς αὐτὴν μὲν ᾿Δταργάτιν ὀνομάξειν, ἰχϑύων δὲ 
ἀπέχεσϑαι. Μνασέας δ᾽ ἐν δευτέρῳ περὶ ᾽᾿Δσίας φησὶν 10 
οὕτως (F GH III 155): * ἐμοὶ μὲν ἡ ̓ἀταργάτις δοκεῖ χαλεπὴ 
βασίλισσα γεγονέναι καὶ τῶν λαῶν σκληρῶς ἐπεστα- 
τηκέναι, ὥστε καὶ ἀπονομίσαι αὐτοῖς ἰχϑὺν μὴ ἐσϑίειν. 
ἀλλὰ πρὸς αὐτὴν ἀναφέρειν διὰ τὸ ἀρέσαι αὐτῇ το 
βοῶμα. καὶ διὰ τόδε νόμιμον ἔτι διαμένειν, ἐπὰν 15 

e εὔξωνται τῇ ϑεῶ. ἰχϑῦς ἀργυροῦς ἢ χρυσοῦς ἀνα- 
τιϑέναι᾽ τοὺς δὲ ἱερεῖς πᾶσαν ἡμέραν τῇ ϑεῷ ἀλη- 
ϑινοὺς ἰχϑῦς ἐπὶ τὴν τράπεζαν ὀψοποιησαμένους παρα- 
τιϑέναι. ἑφϑούς τε ὁμοίως καὶ ὀπτούς. ovg δὴ αὐτοὶ 
καταναλίσχουσιν οὗ τῆς ϑεοῦ ἱερεῖς. καὶ μικρὸν 30 
προελθὼν πάλιν φησίν: “ἡ δέ γε ᾿Δταργάτις, ὥσπερ 
Ξάνϑος λέγει ὃ Δυδός (FHGIS38), υπὸ Μόψου τοῦ 

“υδοῦ ἁλοῦσα κχατεποντίσϑη μετὰ Ty9v0og τοῦ υἱοῦ 
ἐν τῇ περὶ ᾿ἀσκάλωνα λίμνῃ διὰ τὴν vfow καὶ ὑπὸ 

Ε τῶν ἰχϑύων κχκατεβρώϑη. 838. τάχα δὲ καὶ ὑμεῖς, 25 
ἄνδρες φίλοι, ἕκόντες παρελίπετε ὡς ἱερόν τινα ἰχϑυν 
τὸν παρ᾿ Ἐφίππῳ τῷ κωμῳδιοποιῷ, ὃν φησι τῷ 

3. 4 ἕτερ᾽ ἐξε | ἐτρειας A: corr. K (fuisse videtur ἐξσυ- 
ρείας) 11 ᾿ζἀταργάτες dea in titulis Deliis (bull. de corr. 
hell. 6, 495) 15 ἔτι Cas: ἐστὶ AC 21 προσελϑὼν À: corr. s 
22 Mo£ov Mueller 
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Γηρυόνῃ σκευάξεσϑαι ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δράματι διὰ 
, 

τούτων λέγων (II 252 K)' 

τούτῳ δ᾽ ὁπόταν ναέἕέται χώρας 
ἰχϑύν τιν᾽ ξἕλωσ᾽ οὐχ ἡμέριον, 
τῆς περικλύστου δ᾽ ἁλίας Κρήτης 

, , , SURE) ? 
μείζω μεγέϑει. λοπᾶς ἔστ αὐτῷ 

5 δυνατὴ τούτους χωρεῖν ἑκατόν. 
καὶ περιοίκους εἶναι ταύτῃ 347 
Σινδούς. Avxíovs, Μυγδονιώτας. 
Κραναούς, Παφίους. τούτους δ᾽ ὕλην 

, e , Ἁ [x d 

χόπτειν. ὁπόταν DeoiAevg ἕψῃ 

10 τὸν μέγαν ἰχϑύν" καὶ προσάγοντας. 

x«9 ὅσον πόλεως ἕστηκεν ὅρος, 
τοὺς δ᾽ ὑποκαίειν. λίμνην δ᾽ ἐπάγειν 
e ᾿ , * e 
ὕδατος μεστην εἰς τὴν αλμὴν, 

Ἁ 3 er 3 - , , 

τοὺς δ᾽ ἅλας αὐτῷ ζεύγη προσάγειν 
15 μηνῶν ὀχτὼ συνεχῶς ἕκατόν. 

περιπλεῖν δ᾽ ἐπὶ τοῖς ἄμβωσιν ἄνω b 
πέντε κέλητας πεντασκάλμους. 
περιαγγέλλειν τ᾽ “οὐχ ὑποκαΐίεις, 
“υκίων πρύτανι; ψυχρὸν τουτί" 

20 παύου φυσῶν, Μακεδὼν ἄρχων" 
σβέννυ. Κέλϑ᾽. ὡς μὴ προσκαύσῃς. 

2 3 - DON, lJ ? ἣν - E tu, 

οὐκ ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι τὰ αὐτὰ ταῦτα εἴρηκεν ὃ Ἔφιππος 
κἀν Πελταστῇ τῷ δράματι (1 3261 K), ἐν ᾧ καὶ ταῦτα c 
ἐκείνοις ὑποτέτακται" 

2 λέγων fort. delendum 7 πόντους χωρεῖν Kock 8.9 
ταύτη ἐσϊνδοὺς Ἰνδοὺς Α ἰνδοὺς (nihil amplius) C: corr. Schw, 
ταύτης item Schw 18 fort. ἐφ᾽ ὅσον 14 τῆσδ᾽ Μοῖπ 20. 21 
τε κοὐχ υποκαίειν 1. πρυτάνεις À: corr. Wilam 28 Κελτους 
μὴ À: corr. Wilam προσκλύσῃς À: corr. Schw 
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τοιαῦϑ' ὑϑλῶν δειπνεῖ καὶ £r, 
ϑαυμαξόμενος μετὰ μειρακίων. 
οὐ γινώσκων ψήφων ἀριϑμούς. 

σεμνὸς σεμνῶς χλανίδ᾽ ἕλκων. 
7 D ' 912119 , e» * εἰς τίνα δὲ ταῦτ᾽ ἀποτεινόμενος ὁ Ἔφιππος εἴρηκεν 

ὥρα σοι ζητεῖν. καλὲ Οὐλπιανέ, καὶ διδάσκειν ἡμᾶς, 
καὶ τῶν εἰρημένων τούτων 

εἴ τί σοι ψελλόν τε καὶ δυσεύρετον. 
ἐπαναδίπλαζε καὶ σαφῶς ἐχμάνϑανε" 
σχολὴ δὲ πλείων ἢ ϑέλω πάρεστί μοι. 

κατὰ τὲν Αἰσχύλου Προμηϑέα (814). 
39. καὶ € Κύνουλκος ἀνεβόησε" καὶ τίν᾽ ἂν τῶν 
, e. 2 3 , 2 ' , 905A m" 

μεγάλων ovrog ovx ἰχϑυων. ἀλλὰ ξητήσεων ἐπὶ vovv 

λάβοι; ὃς τὰς ἀκάνϑας ἀεὶ ἐκλέγει ἑψητῶν τε καὶ 
2 E ' 2 , 2 , , 2 , 
ἀϑερινῶν xal εἴ τι τούτων ἀτυχέστερόν ἐστιν ἰχϑύ- 
ÓLov, τὰ μεγάλα τεμάχη παραπεμπόμενος. χαϑάπερ γὰρ 

ἐν ταῖς γεννικαῖς εὐωχίαις. 
φησὶν ἐν "I&(ow Εὔβουλος (1 116 K), 

ἀμύλων παρόντων ἐσϑίουσ᾽ ἑκάστοτε 
M M , M , 

ἄνηϑα καὶ σέλινα καὶ φλυαρίας 
^ , 3 , , 

καὶ καρδαμ΄ ἐσκευασμένα. 

οὕτω μοι δοκεῖ xci ὃ ᾿λεβητοχάρων᾽ Οὐλπιανός. κατὰ 
τὸν ἐμὸν Μεγαλοπολίτην Κερκιδᾶν (II 515 B5, μηδὲν 

N E] , - 2 M , - M ' uiv ἐσθίειν τῶν ἀνδρὶ προσηκόντων. τηρεῖν δὲ τοὺς 
x ? * - c 

ἐσθίοντας εἰ παρεῖδον ἢ ἄκανθαν ἢ vOv τραγανῶν τι 
ἢ χονδρῶδες τῶν παρατεϑέντων. οὐδ᾽ ἐπὶ νοῦν βαλ- 
λόμενος τὸ τοῦ καλοῦ καὶ λαμπροῦ AiGyUAov, ὃς τὰς 
αὑτοῦ τραγῳδίας τεμάχη εἶναι ἔλεγεν τῶν Ὁμήρου 

22 λεβητοχάρις (1. e. — ons) € 25 παριδὸν A 95. 26 
fort. ἢ τραγανόν τι: τι τῶν τραγανωδῶν ἢ χονδοωδῶν C 57 τὸ 
K: τὰ À 
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μεγάλων δείπνων. φιλόσοφος δὲ ἦν τῶν πάνυ ὃ 
Αἰσχύλος, ὃς καὶ ἡττηϑεὶς ἀδίκως ποτέ, ὡς Θεόφρα- 
στος ἢ Χαμαιλέων (ἴν. 80 Kópke) ἐν τῷ περὶ ἡδονῆς 
εἴρηκεν. ἔφη χρόνῳ τὰς τραγῳδίας ἀνατιϑέναι, εἰδὼς f 

5 ὅτι κομιεῖται τὴν προσήκουσαν τιμήν. 40. πόϑεν δὲ 
καὶ εἰδέναι δύναται. ἅπερ εἶπεν Στρατόνικος Ó κιϑα- 

ριστὴς εἰς Πρόπιν τὸν ἹΡόδιον κιϑαρῳδόν; Κλέαρχος 
γὰρ ἐν τοῖς περὶ παροιμιῶν φησιν (FHG II 319) ὡς ὁ 

| ΖΣτρατόνικος ϑεασάμενος τὸν Πρόπιν ὄντα τῷ μὲν 
10 μεγέϑει μέγαν, τῇ δὲ τέχνῃ κακὸν καὶ ἐλάττονα τοῦ 

σώματος. ἐπερωτώντων αὐτὸν ποῖός τίς ἐστιν εἶπεν 

“οὐδεὶς κακὸς μέγας ἰχϑύς", αἰνισσόμενος ὅτι πρῶτονϑβ48 

μὲν οὐδείς ἐστιν. εἶϑ᾽ ὅτι κακός, καὶ πρὸς τούτοις 
μέγας μέν, ἰχϑὺς δὲ διὰ τὴν ἀφωνίαν. Θεόφραστος 

15 δ᾽ ἐν τῷ περὶ γελοίου (fr.130 W) λεχϑῆναι μέν φησι 
τὴν παροιμίαν ὑπὸ τοῦ Στρατονίκου, ἀλλ᾽ εἰς Σιμύκαν 
τὸν ὑποκριτήν, διελόντος τὴν παροιμίαν ᾿μέγας οὐδεὶς 
σαπρὸς ἰχϑύς. ᾿ΑΔριστοτέλης δ᾽ ἐν τῇ Ναξίων πο- 

λιτείᾳ (fr. ὅ10 Β) περὶ τῆς παροιμίας οὕτως γράφει" 
20 τῶν παρὰ Ναξίοις εὐπόρων oí μὲν πολλοὶ τὸ ἄστυ 

ὥκουν, οἱ δὲ ἄλλοι διεσπαρμένοι κατὰ κώμας. ἐν οὖν 
δή τινι τῶν κωμῶν, ἧ ὄνομα ἦν Δηιστάδαι, Τελεστα- 
γόρας Gxst, πλούσιός τε σφόδρα καὶ εὐδοκιμῶν καὶ 
τιμώμενος παρὰ τῷ δήμῳ τοῖς τ᾽ ἄλλοις ἅπασι καὶ 

25 τοῖς x«9' ἡμέραν πεμπομένοις. καὶ ὅτε καταβάντες 

ἐκ τῆς πόλεως δυσωνοῖντό τι τῶν πωλουμένων, ἔϑος 
ἣν τοῖς πωλοῦσι λέγειν ὅτι μᾶλλον ἂν προέλοιντο 

Τελεσταγόρᾳ δοῦναι ἢ τοσούτου ἀποδόσϑαι. νεανίσκοι c 

-— 9j 

53 3 , , T) ' X 2 ας TJ , 
οὖν τινες ὠνούμενοι μεγαν ἰχϑυν εἰπόντος τοῦ cALéOG 

V et 9 Πρέπιν Wilam 10 σιωμύκαν A, cf. Dem. 18, 262 
17 οὐδεὶς μέγας Mein 2 8 ἀναδόσϑαι AC: corr. Coraes 
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τὰ αὐτὰ λυπηϑέντες τῷ πολλάκις ἀκούειν ὑποπιόντες 

ἐκώμασαν πρὸς αὐτόν. δεξαμένου δὲ τοῦ Τελεσταγόρου 
φιλοφρόνως αὐτοὺς οἵ νεανίσκοι αὐτόν τε ὕβρισαν 
καὶ δύο ϑυγατέρας αὐτοῦ ἐπιγάμους. ἐφ᾽ οἷς ἀγανα- 
κτήσαντες οἵ Νάξιοι καὶ τὰ ὅπλα ἀναλαβόντες ἐπῆλϑον 

τοῖς νεανίσκοις, καὶ μεγίστη τότε στάσις ἐγένετο προ- 

στατοῦντος τῶν Ναξίων “υγδάμιδος. ὃς ἀπὸ ταύτης 
τῆς στρατηγίας τύραννος ἀνεφάνη τῆς πατρίδος ... .ἢ 

41. οὐκ ἄκαιρον δ᾽ εἶναι νομίζω [εἰπεῖν] ἔτι καὶ 
αὐτός. ἐπειδήπερ ἐμνήσθην τοῦ κιϑαριστοῦ Στρατο- 

νίκου. λέξαι τι περὶ τῆς εὐστοχίας αὐτοῦ τῶν ἀπο- 
κρίσεων. διδάσκων γὰρ κιϑαριστάς. ἐπειδὴ ἐν τῷ 

διδασχαλείῳ εἶχεν ἐννέα μὲν εἰκόνας τῶν Μουσῶν, 

τοῦ δὲ ᾿Ζπόλλωνος μίαν, μαϑητὰς δὲ δύο, πυνϑανο- 
μένου τινὸς πόσους ἔχοι μαϑητάς. ἔφη “σὺν τοῖς 

ϑεοῖς δώδεκα. εἰς Μύλασα δ᾽ ἐπιδημήσας καὶ κατιδὼν 
ναοὺς μὲν πολλούς. ἀνθρώπους δὲ ὀλίγους στὰς ἐν 

μέσῃ τῇ ἀγορᾷ ἔφη ᾿ἀκούετε. νεῴ. Μάχων δ᾽ αὐτοῦ 
ἀναγράφει τάδε ἀπομνημονεύματα" 

Στρατόνικος ἀπεδήμησεν εἰς Πέλλαν ποτέ, 

παρὰ πλειόνων ἔμπροσθε τοῦτ᾽ ἀκηκοὼς 
ὡς σπληνικοὺς εἴωϑεν ἡ πόλις ποιεῖν. 
ἐν τῷ βαλανείῳ καταμαϑὼν οὖν πλείονας 

5 γυμναξομένους τῶν μειρακίσκων παρὰ τὸ πῦρ. 
χομψῶς τό rt χρῶμα καὶ τὸ σῶμ᾽ ἠσκηκότας. 
διαμαρτάνειν ἔφασκε τοὺς εἰρηκότας 
αὑτῷ" καταμαϑὼν Ó, ἡνίκ᾽ ἐξήει πάλιν, 

8 hiatum not. Wilam 9 εἰπεῖν del. Schw ἔτι Mus: 
ὅτι ἃ 13 διδασκαλίῳ A: corr. C 15 ἔχει C 18 ναοί 
A: corr. Mein 20 zori: ὃς À: ὅς om. C, del. Mein 24 μει- 
ρακίων À: corr. Mein παρὰ τῷ πυρί Pors 27 πάλιν À: 
tie C 

10 

15 

25 
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τῆς κοιλίας τὸν σπλῆν᾽ ἔχοντα διπλάσιον ... 
10 ἱχκαϑήμενος γὰρ ἐνθάδ᾽ οὗτος φαίνεται f 

τά (9 » ἱμάτια τῶν εἰσιόντων λαμβάνων 
τηρεῖν ἅμα καὶ τοὺς σπλῆνας, εὐϑέως ἵνα 
μηδ᾽ ἡτισοῦν τοῖς ἔνδον ἡ στενοχωρία." 

ψάλτης κακὸς Στρατόνικον ἑστιῶν ποτε 

15 ἐπεδείκνυτ᾽ αὐτῷ τὴν τέχνην παρὰ τὸν πότον. 
οὔσης δὲ λαμπρᾶς καὶ φιλοτίμου τῆς δοχῆς. 

, ς , 5 » DINH 

ψαλλόμενος (ὁ ΦΣτρατόνικος, ovx ἔχων δ΄ οτῷ 
3 ' , 

διαλέξεϑ᾽ ἑτέρῳ, συγκατέϑλα TO ποτήριον. 
ἤτησε μεῖξον καὶ κυάϑους πολλοὺς λαβὼν 849 

- 2 c , ^ ΄ D , 

20 τῷ 9' ἡλίῳ τὴν κύλικα δείξας συντόμως 
^ bd - 2 bd , 

πιὼν καϑεῦδε, ταῦτ᾽ ἐπιτρέψας τῇ τύχῃ. 
ἐπὶ κῶμον ἐλϑόντων δὲ τῷ ψάλτῃ τινῶν 
ἑτέρων κατὰ τύχην, ὡς ἔοικε, γνωρίμων 
2 e , 38 9 2 / ἔξοινος 0 Στρατόνικος ἐγένετ᾽ εὐϑέως. 

τὶ , |» oc , 3 
25 προσπυνϑανομένων δ᾽ 0 τι πολυν πίνων ἀεὶ 

οἶνον ἐμεϑύσϑη συντόμως. ἀπεκρίνατο" 
ec ' 2 , 2 ^ , E 

0 γὰρ ἐπίβουλος κάναγης ψαλτης, ἔφη. 

ὡς βοῦν ἐπὶ φάτνῃ δειπνίσας ἀπέκτονεν,. 

Στρατόνικος εἰς 4βδηρ᾽ ἀποδημήσας ποτὲ b 
8. ὃ ' ? - N , 2 , 

30 ἐπὶ τὸν ἀγῶνα rov τιϑεμενον cUrTOUL, 

ὁρῶν ἕκαστον τῶν πολιτῶν κατ᾽ ἰδίαν 
κεχτημένον κήρυκα κηρύττοντά τε 
ἕκαστον αὐτῶν, ὅτε ϑέλοι, νουμηνίαν 
σχεδόν τε τοὺς κήρυκας ἐν τῷ χωρίῳ 

35 ὄντας πολὺ πλείους κατὰ λόγον τῶν δημοτῶν, 

1 διπλασίονα AC: corr. Schw | lacunam not. Dobr 8.9 
add. Pors 9 ὃ add. Cas 10 διαλέξηϑ᾽ A: corr. C 11 ἧτει 
τε Mein 13 τἄλλ᾽ lacobs, fort. πάντ᾽ 11 πολὺ À: corr. 
Schw (πολλὰ πιὼν C) 20 ozogervg AC: corr. Mus 
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ἐπ᾿ ἄκρων ἐβάδιζε τῶν ὀνύχων ἐν τῇ πόλει 
σχέδην, δεδορχὼς ἀτενὲς εἰς τὴν γῆν κάτω. 
πυνϑανομένου δὲ τῶν ξένων αὐτοῦ τινος 

τὸ πάϑος τὸ γεγονὸς ἐξαπίνης περὶ τοὺς πόδας. 
τοῦτ᾽ εἶπε᾽ "Toig ὅλοις μὲν ἔρρωμαι, ἕένε. 

κ᾿ » , ^ - SN πο D 
καὶ τῶν xoAcxov πολὺ μᾶλλον ἐπὶ δεῖπνον τρέχω" 

ἀγωνιῶ δὲ καὶ δέδοικα παντελῶς. 
, 3 »] ἈΝ , ^ /«e? ? -9 

μή ποτ᾽ ἐπιβὰς κήρυκι τὸν πόδ᾽ ἀναπαρῶ. 
αὐλεῖν ἐπὶ τοῖς ἱεροῖσιν αὐλητοῦ κακοῦ 

μέλλοντος 0 Στρατόνικος “εὐφήμει, μέχρι 
σπείσαντες εὐξώμεσϑα. φησί, τοῖς ϑεοῖς. 

5 e A - 

Κλέων τις ἣν κιϑαρῳδός, 0g ἐκαλεῖτο Bos, 
» - 3 

δεινῶς ἀπάδων τῇ λύρα T' οὐ χρώμενος. 
τούτου διακούσας ὁ Στρατόνικος εἶφ᾽ ὅτι 

“ὄνος λύρας ἐλέγετο, νῦν δὲ βοῦς λύρας. 
, c V e , 

Στρατόνικος ὁ κιϑαρωδὸς ὡς Βηρισαδην 
» ' , » 
ἔπλευσεν εἰς τὸν Πόντον ὄντα βασιλέα. 

es , D o» , ; , 

πολλοῦ χρόνου Ó ἤδη γεγονότος ἀποτρέχειν 

ἠβούλετο Στρατόνικος εἰς τὴν “Ελλάδα. 
ὡς «δ᾽ αὐτὸν. ὡς ἔοικεν, οὐ προσίετο, 
τοῦτ᾽ ἀποχριϑῆναί φασι τῷ Βηρισάδῃ" 

σὺ γὰρ διανοεῖ, φησίν, αὐτοῦ καταμένειν ἢ 

ἐν τῇ Κορίνϑῳ παρεπεδήμησέν ποτε 
, c , * , 

Στρατόνικος ὁ κιϑαρωδός. εἶτα γράδιον 
᾽ 5 ^" 3 3 , 3 3 - 

ἐνέβλεπεν αὐτῷ xovx ἀφίστατ οὐδαμοῦ. 
* , c ΄ ς Ἀ bd L2 , 

xc9 ὁ ΦΣτρατονικος πρὸς ϑεῶν. μῆτερ, qoocoov 

τί ἔσϑ᾽ ὃ βούλει καὶ τί μ᾽ εἰσβλέπεις ἀεί; 

8 πυνθανομένων ἃ (ἐρωτῶντος δέ τινος C): corr. Mein 5 τοῖς 
κώλοις Cas, τοῖς ἄλλοις legit Eust. 1108, 44 (non C) 10 εὐφη- 
μεῖν μεχρή A: corr. Pors 11 εὐξώμεϑα A — 13 fort. προσχρώ- 
μενος 21 φησὶ A: corr s 22 σὺ Abresch: εὖ À 26 καϑὸ 
Α καὶ ὃ C: corr. Cas 27 αἰεί A: corr. C 

5 

10 

20 

25 



H 261 

"ugmóoquoe, φησίν, εἰ μήτηρ σε (uiv 
δέκα μῆνας εἶχε κἀκράτει τῆς κοιλίας, 

65 πόλις δ᾽ ἔχουσα σ᾽ ἡμέραν ἀλγεῖ μίαν. 
ἡ Νικοκρέοντος εἰσιοῦσ᾽ ᾿4ξιοϑέα 

γυνὴ μετὰ παιδίσκης ἄβρας εἰς τὸν πότον 
ἀπεψόφησε κἄτα τῷ Σικυωνίῳ 
ἀμυγδάλην ἐπιβᾶσα συνέτριβεν. συνεὶς f 

τὸ Στρατόνικος εἶπεν “οὐχ ὅμοιος ὃ ψόφος." 
ὑπὸ νύχτα τῆς φωνῆς δὲ ταύτης οὕνεκα 

ἐν τῷ πελάγει διέλυσε τὴν παρρησίαν. 
ἐπιδεικνυμένου zó9', ὡς ἔοικεν, ἐν ᾿Εφέσῳ 

ἀφυοῦς κιϑαρῳδοῦ τὸν μαϑητὴν τοῖς φίλοις, 

τὸ παρὼν κατὰ τύχην ὁ Στρατόνικος τοῦτ᾽ ἔφη" 
Ὃς αὐτὸς αὑτὸν OU xiQ ......... 

QUAMODO- xEOt AO VS ΠΕ 

42. Κλέαρχος δ᾽ ἐν δευτέρῳ περὶ φιλίας (FHG II 313) 
“Στρατόνικος, φησίν, ὃ κιϑαριστὴς ἀναπαύεσθαι μέλ- 
Àov éxéAsvev ἀεὶ τὸν παῖδα προσφέρειν αὑτῷ πιεῖν" 

“οὐχ ὅτι διψῶ. φησίν. ἵνα δὲ μὴ διψήσω. ἐν δὲ Bv- 
ξαντίῳ κιϑαρῳδοῦ τὸ μὲν προοίμιον σαντος εὖ, év350 

δὲ τοῖς λοιποῖς ἀποτυγχάνοντος, ἀναστὰς ἐκήρυξεν “ὃς 
ἂν καταμηνύσῃ τὸν τὸ προοίμιον ἄσαντα κιϑαρῳδόν, 
λήψεται χιλίας δραχμάς. ἐρωτηϑεὶς δ᾽ ὑπό τινος τίνες 
εἰσὶν οἵ μοχϑηρότατοι, τῶν ἐν Παμφυλίᾳ Φασηλίτας 

μὲν ἔφησε μοχϑηροτάτους εἶναι, Σιδήτας δὲ τῶν ἐν 

τῇ οἰκουμένῃ. πάλιν δ᾽ ἐπερωτηϑείς, ὥς φησιν Ἡγή- 

15:20: ἢ A uiv add. K 4 νικοϑέοντος À: corr. C 
βιοϑέα A.C: corr. Wesseling ὃ πότον Cas: ποταμόν A. 6 κάτα 
C: κατὰ A fort. καϑ᾽ ὅτε τῷ τῶν σικυωνίων A: corr. Mein 
Y συνεὶς K: τυχης A 14. 15 continuam codicis scripturam 
dispescuit Di; ὃς αὐτὸς αὑτὸν οὐ κιϑαρίξει φαῦλος ὧν ἄλλους 
κιϑαρίξζων φαυλότατος ὧν δείκνυται Mein 
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σανδρος (FHG IV 415, πότερα Βοιωτοὶ βαρβαρώτεροι 

τυγχάνουσιν ὄντες ἢ Θετταλοί, Ἠλείους ἔφησεν. ἀνα- 

στήσας δέ ποτε καὶ τρόπαιον ἐν τῇ διατριβῇ ἐπέγραψε 

ἱχατὰ τῶν κακῶς χιϑαριξόντων.᾽ ἐρωτηϑεὶς δὲ ὑπό 
τινος τίνα τῶν πλοίων ἀσφαλέστατα ἐστι, τὰ μακρὰ 

ἢ τὰ στρογγύλα. τὰ νενεωλκημένα᾽ εἶπεν. ἐν Ῥόδῳ 
δ᾽ ἐπίδειξιν ποιούμενος. ὡς οὐδεὶς ἐπεσημήνατο. κατα- 
λιπὼν τὸ ϑέατρον ἐξῆλθεν εἰπὼν 'Omov τὸ ἀδάπανον 
οὐ ποιεῖτε, πῶς ἐγὼ ἐλπίξω παρ᾽ ὑμῶν ἔρανον λήψε- 
69; [γυμνικοὺς δὲ ἀγῶνας. ἔφη. διατιϑέτωσαν Ἠλεῖοι. 
Κορίνϑιοι δὲ ϑυμελικούς, ᾿4ϑηναῖοι δὲ σκηνικούς. εἶ 

δέ τις τούτων πλημμελοίη. μαστιγούσϑωσαν Δακεδαι- 

μόνιοι, ἐπισκώπτων τας παρ᾽ αὐτοῖς ἀγομένας μαστι- 
γώσεις. ὥς φησι Χαρικλῆς ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τοῦ 

ἀστικοῖ, ἀγῶνος (FHG IV 360). Πτολεμαίου δὲ τοῦ βασι- 

λέως περὶ κιϑαριστικῆς πρὸς αὐτὸν διαλεγομένου φι- 
λονικότερον, ἕτερόν ἐστιν. εἶπεν. ὦ βασιλεῦ, σκῆπτρον, 

ζἕτερον δὲ πλῆκτρον". ὥς φησι Καπίτων ὃ ἐποποιὸς ἐν 
δ΄ τῶν πρὸς Φιλόπαππον ὑπομνημάτων. παρακληϑεὶς δ᾽ 
ἀκοῦσαί ποτε κιϑαρῳδοῦ μετὰ τὴν ἀκρόασιν ἔφη (Π|280)᾽ 

τῷ δ᾽ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ. ἕτερον δ᾽ ἀνένευσε, 

καί τινος εἰπόντος ἱτὸ ποῖον: ἔφη κακῶς μὲν κιϑαρί- 

ξειν ἔδωκεν, ἄδειν δὲ καλῶς ἀνένευσε. δοκοῦ δέ ποτε 

καταπεσούσης καὶ ἀποχτεινάσης ἕνα τῶν πονηρῶν 

ἄνδρες. ἔφη. δοχῶ. εἰσὶ ϑεοί. εἰ δὲ μή εἰσι, δοκοί 

εἰσιν. | 49. ἀναγράφει δὲ καὶ τάδε μετὰ τὰ προειρη- 
μένα τοῦ Στρατονίχου ἀπομνημονευμάτων οὕτως. 

16. 17 φιλονεικότερον ἃ 18 ἕτερον δὲ πλῆκτρον add. 
Mus 25 δοκοί Schw: δοκῶ A δοκῶ C 26 lemma ἐπ τῶν 
Καλλισθένους Στρατονίκου ἀπομνημονεύματα: fort. post τὰ 
προειρημένα addendum ὁ Καλλισϑένης τῶν τοῦ Στρ. wA. 

Qt 
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15 
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» , ^ M , , , 

Στρατόνικος πρὸς τὸν Χρυσογόνου πατέρα λέγοντα e 
ὅτι πάντα αὐτῷ ὑπάρχει οἰχεῖα᾽ αὐτὸς μὲν γαρ ἐργο- 
λάβος εἶναι, τῶν δὲ υἱῶν ὃ μὲν διδάξει, ὁ δὲ αὐλήσει. 
ἱπροσδεῖ γ᾽. ἔφη ὁ Στρατόνικος, ἔτι évóg) εἰπόντος 
ὃὲ τίνος: ᾿ϑεάτρου. ἔφη. οἰκείου. ἐρομένου δέ τινος 

0 τι τὴν “Ελλάδα πᾶσαν περινοστεῖ, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν μιᾷ 
πόλει διαμένει. παρὰ τῶν Μουσῶν ἔφη εἰληφέναι 

/ ' er er , e ΄ 
τέλος τοὺς λληνας ἀπαντας. παρ΄ ὧν πραττεσϑαι 

' 2 , ' , Ἁ E 7 “ 2 

μισϑὸν ἀμουσίας. τὸν Φάωνα δὲ ἔφη αὐλεῖν -οὐχ 

ἁρμονίαν. ἀλλὰ τὸν Κάδμον. προσποιουμένου δὲ εἶναι f 
Φάωνος αὐλητικοῦ καὶ ἔχειν φάσκοντος Μεγαροῖ χορόν. 
ληρεῖς, ἔφη" ἐκεῖ μὲν γὰρ οὐκ ἔχεις, ἀλλ᾽ ἔχει. μά- 
λιστα δὲ ϑαυμάζειν ἔφη τὴν τοῦ σοφιστοῦ Σατύρου 

μητέρα, ὅτι ὃν οὐδεμία πόλις ἐνεγκεῖν οἵα τε δέκα 
ἡμέρας. ἐκείνη δέκα μῆνας ἤνεγκε. πυνϑανόμενος δὲ 
ἐν Ἰλίῳ ἐπιδημεῖν αὐτὸν [ἐν] τοῖς "IAte(oug “αἰεί, ἔφη-85: 
σεν, Ἰλίῳ κακά. Μυννάκου δ᾽ αὐτῷ περὶ μουσικῆς 
διαμφισβητοῦντος οὐ προσέχειν αὐτῷ ἔφη. ὅτι ἀνώ- 
τερον τοῦ σφυροῦ λέγει. τὸν δὲ φαῦλον ἰατρὸν ἀπαυ- 
ϑημερίζειν ἔφη ποιεῖν εἰς “Διδου τοὺς ϑεραπευομένους. 
ἀπαντήσας δέ τινι τῶν γνωρίμων ὡς εἶδεν ἐσπογγισ- 
μένα τὰ ὑποδήματα καλῶς συνηχϑέσϑη ὡς πράττοντι 
κακῶς. νομίζων οὐκ ἂν οὕτως ἐσπογγίσϑαι καλῶς, εἰ 

^ 2 EY , , , ES M » , 

μὴ αὐτὸς ἐσπόγγισεν. ἐν Τειχιοῦντι δὲ τῆς Μιλητου 

μιγάδων οἰκούντων ὡς ἑώρα πάντας τοὺς τάφους 

ξενικοὺς ὄντας ᾿ἀπίωμεν. ἔφη. mat ἐνταῦϑα γὰρ οἵ 
, 91 17 2 ͵ - SEES - , , 9 ξένοι ἐοίκασιν ἀποϑνήσκειν. τῶν δ᾽ ἀστῶν οὐδείς. 

Ζήϑου δὲ τοῦ κιϑαριστοῦ διεξιόντος περὶ μουσικῆς. 

6 ὅ τι À: vv ὅτι C, διὰ τί Cas. 8. παρ᾽ C: περὶ ἃ 12 ἔχῃ C 
16 ἐν del. Κ 91 ἴδεν A: corr. C 22 συνήσϑη À οὐ συνήσϑη 
C: corr. Mus 
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uo δὲ , » o. x M G » t 5| y! ̂ et 

μόνῳ δὲ ovx ἔφη προσήκειν περὶ μουσικῆς λαλεῖν, ὃς 
γε. ἔφη. τὸ ἀμουσότατον τῶν ὀνομάτων εἵλου. εἰ 
σεαυτὸν ἀντ᾽ ᾿Δμφίονος Ζῆϑον καλεῖς. Μακεδόνα δέ 
τινα κιϑαρίζειν διδάσκων ἐκπικρανϑεὶς ἐπὶ τῷ μηδὲν 
αὐτὸν ποιεῖν τῶν δεόντων “εἰς Μακεδονίαν ἔφη. 44. 

ι » - , , ' 
πρὸς βαλανείῳ ψυχρῷ καὶ φαύλῳ κεκοσμημένον ἰδὼν 
ς d -€ c ev , - [5C 
ἡρῷον λαμπρῶς ὡς ἐξῆλθεν λελουμένος κακῶς “οὐ 

ϑαυμάξω. ἔφη. ὅτι πολλοὶ ἀνάκεινται πίνακες" ἕκαστον 
γὰρ τῶν λουομένων ὡς σωϑέντα ἀνατιϑέναι. ἐν Αἴνῳ 

δὲ ἔφη τοὺς μὲν ὀκτὼ μῆνας εἶναι ψῦχος, τοὺς δὲ 
τέτταρας χειμῶνα. τοὺς δὲ Ποντικοὺς ἐκ τοῦ πολλοῦ 
δ’ , [4 , - 5 , Α «c , 

ἥκειν πόντου. ὥσπερ ἐκ TOU ὀλέϑρου. τοὺς δὲ Ροδίέους 

ἐχάλει λευκοὺς Κυρηναίους καὶ μνηστήρων πόλιν, τὴν 
δ᾽ Ἡράκλειαν ᾿ἀνδροκόρινϑον καὶ τὸ Βυζάντιον μασχά- 
λην τῆς Ελλάδος. τοὺς δὲ “ευκαδίους ἑώλους Κοριν- 

ϑίους. τοὺς δ᾽ ᾿Φμβρακιώτας Μεμβρακιώτας. ἐκ τῆς 
δ᾽ Ἡρακλείας ὡς ἐξήει τας πύλας καὶ περιεσκόπει. ἐρο- 

, - ? 3 - μένου τινὸς Tí περισκοπεῖ, αἰσχύνεσθαι ἔφη. μὴ ogg, 
e 2 , op, 5. * 3) wi» - , 
ὥσπερ ἐκ πορνείου ἐξιών. ἰδὼν Ó ἐν τῷ κύφωνι Óe- 

δεμένους δύο “ὦ λιτικόν. ξ ὺ μὴ δύνασϑ' i ς δύο "ὡς μικροπολιτικόν. ἔφη, τὸ μὴ δύνασϑαι 
συμπληρῶσαι.᾽ πρὸς δὲ ἁρμονικόν τινα, κηπουρὸν ovra 

E € ς , EX» 

πρότερον. ἀμφισβητοῦντ᾽ αὐτῷ περὶ ἁρμονίας ἔφη" 

ἄρδοι τις ἣν ἕκαστος εἰδείη τέχνην. 
ἐν Μαρωνείᾳ δὲ συμπίνων τισὶν ἐθέλειν ἔφη γνῶναι 

κατὰ τίνα τόπον ἐστὶ τῆς πόλεως. ἐὰν κατακαλύψαντες 

ἄγωσιν. εἶϑ᾽ ὡς ἦγον καὶ ἠρώτων, “κατὰ τὸ καπηλεῖον᾽, 
" e E jS / E e , ' ^ 
ἔφη. ὅτι καπηλεῖα ἐδόκει εἶναι ἡ Μαρώνεια. τὸν δὲ Τη- 
λεφάνην. ἐπεὶ ἀναφυσᾶν ἤρχετο παρακατακξίμενος, 

1 μόνῳ δὲ corruptum 28 ἄιδοι AC: corr. Coraes 24 ἔχειν 
(pro ἐϑέλειν) C 217 καπηλεία puto 217 Τηλεφάνει δὲ C, sed 
oratio mutila 

Qt 

10 

20 

25 
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'Gvo, ἔφη. ὡς οἵ ἐρυγγάνοντες. vot δὲ βαλανέως ἐν 
Καρδίᾳ δύμμα γὴν μοχϑηρὰν καὶ ὕδωρ ἁλμυρὸν παρέ- 
govrog, πολιορκχεῖσϑαι ἔφη κατὰ γὴν καὶ κατὰ ϑάλατταν. 
4D. νικήσας δ᾽ ἐν Σικυῶνι τοὺς ἀνταγωνιστὰς ἀνέ- 

ϑηκεν εἰς τὸ ᾿Δσκληπιεῖον τρόπαιον ἐπιγράψας" ἱΣτρα- f 

τόνικος ἀπὸ τῶν κακῶς κιϑαριζόντων᾽. ἄσαντος δέ 
τινος. ἤρετο (rívog» τὸ μέλος. εἰπόντος δ᾽ ὅτι Καρ- 
xívov, πολύ γε μᾶλλον, ἔφη. ἢ ἀνθρώπου". ἐν Μαρω- 
νείᾳ δ᾽ ἔφη οὐ γίνεσϑαι ἔαρ, ἀλλ᾽ ἀλέαν. ἐν Φασήλιδι 

δὲ πρὸς τὸν παῖδα διαμφισβητοῦντος τοῦ βαλανέως 
περὶ τοῦ ἀργυρίου (ἦν γὰρ νόμος πλείονος λούειν 
τοὺς ξένους) ᾿ὦ μιαρέ, ἔφη. παῖ. παρὰ χαλκοῦν με8δ2 

[μικροῦ] Φασηλίτην ἐποίησας. πρὸς δὲ τὸν ἐπαινοῦντα; 
ἵνα λάβῃ τι, αὐτὸς ἔφη μείζων εἶναι πτωχός. ἐν 
μικρᾷ δὲ πόλει διδάσκων ἔφη “αὕτη οὐ πόλις ἐστίν, 
ἀλλὰ μόλις. ἐν Πέλλῃ δὲ πρὸς φρέαρ προσελθὼν 
ἠρώτησεν εἰ πότιμόν ἐστιν. εἰπόντων δὲ τῶν ἱμώντων 
ἡμεῖς γε τοῦτο πίνομεν", “οὐκ ἄρ᾽, ἔφη, πότιμόν ἐστιν᾽. 
ἐτύγχανον δ᾽ oí ἄνϑρωποι χλωροὶ ὄντες. ἐπακούσας 
δὲ τῆς ᾿Οδῖνος τῆς Τιμοϑέου “εἰ δ᾽ ἐργολάβον, ἔφη: 
ἔτικτεν καὶ μὴ ϑεόν, ποίας ἂν ἠφίει φωνάς. Πολυίδου b 
0b σεμνυνομένου ὡς ἐνίκησε Τιμόϑεον ὃ μαϑητὴς 
αὐτοῦ Φιλωτᾶς., ᾿ϑαυμάξζειν ἔφη, εἰ ἀγνοεῖς ὅτι αὐτὸς 
μὲν ψηφίσματα ποιεῖ, Τιμόϑεος δὲ νόμους. πρὸς 
ἄρειον δὲ τὸν ψάλτην ὀχλοῦντά τι αὐτὸν “ψάλλ᾽ ἐς 

κόρακας" ἔφη. ἐν Σικυῶνι δὲ πρὸς νακοδέψην γεγενη- 
μένον, ἐπεὶ ἐλοιδορεῖτό τι αὐτῷ «καὶ» “κακόδαιμον᾽ 
ἔφη. 'νακόδαιμον᾽ ἔφη. τοὺς δὲ “Ῥοδίους (ὃ αὐτὸς 
Στρατόνικος σπαταλῶνας καὶ ϑερμοπότας ϑεωρῶν ἔφη 

5 ἀσκλήπειον A: corr. Di 7 zívog add. Cas (fort. τοῦ) 
18 μικροῦ del. Wilam 97 «cl add. Di 28 ὃ add. Di 



e 

[1] 

2D Ζ 

αὐτοὺς λευκοὺς εἶναι Κυρηναίους. καὶ αὐτὴν δὲ τὴν 
Ρόδον ἐχάλει μνηστήρων πόλιν, χρώματι μὲν εἰς ἀσω- 
τίαν διαλλάττειν ἐκείνων ἡγούμενος αὐτούς. ὁμοιότητι 
δ᾽ εἰς χαταφέρειαν ἡδονῆς τὴν πόλιν μνηστήρων 

εἰχάξων. 46. ξηλωτὴς δὲ {διὰΣ τῶν εὐτραπέλων λόγων 
τούτων ἐγένετο ὁ Στρατόνικος Σιμωνίδου τοῦ ποιητοῦ. 
ὥς φησιν Ἔφορος ἐν δευτέρῳ περὶ εὑρημάτων (FHG 
1215), φάσκων καὶ Φιλόξενον τὸν Κυϑήριον περὶ τὰ 
ὅμοια ἐσπουδακέναι. Φαινίας δ᾽ ὁ περιπατητικὸς ἐν 

δευτέρῳ περὶ ποιητῶν (FHG II 298) Στρατόνικος., φησίν. 

ὁ ᾿ἀϑηναῖος δοχεῖ τὴν πολυχορδίαν εἰς τὴν ψιλὴν 
κιϑάρισιν πρῶτος εἰσενεγκεῖν καὶ πρῶτος μαϑητὰς τῶν 

ἁρμονικῶν ἔλαβε καὶ διάγραμμα συνεστήσατο. ἦν δὲ 
καὶ ἐν τῷ γελοίῳ οὐκ ἀπίϑανος. φασὶ δὲ καὶ τελευ- 
τῆσαι αὐτὸν διὰ τὴν ἐν τῷ γελοίῳ παρρησίαν ὑπὸ 
Νικοκλέους τοῦ Κυπρίων βασιλέως φάρμακον πιόντα 
διὰ τὸ σκώπτειν αὐτοῦ τοὺς υἱούς. 

AT. τοῦ δ᾽ ᾿Δριστοτέλους τεϑαύμακα. ὃν πολυϑού- 

λητον πεποιήκασιν οἱ σοφοὶ οὗτοι. χαλέ μου “Ζ]ημό- 

κριτε, (καὶ σὺ τῶν λόγων αὐτοῦ πρεσβεύεις ὡς καὶ 
τῶν ἄλλων φιλοσόφων τε καὶ ῥητόρων τῆς ἀκριβείας) 
πότε μαϑὼν ἢ παρὰ τίνος ἀνελϑόντος ἐκ τοῦ βυϑοῦ 
Πρωτέως ἢ Νηρέως. τί ποιοῦσιν οἱ ἰχϑύες ἢ πῶς 
κοιμῶνται ἢ πῶς διαιτῶνται. τοιαῦτα γὰρ συνέγραψεν 

ὡς εἶναι κατὰ τὸν κωμῳδιοποιὸν (IV 606 M) ᾿ϑαύματα 

μωροῖς.᾽ φησὶν γὰρ ὅτι κήρυκες μὲν καὶ πάντα τὰ ὀστρα- 
κόδερμα ἀνόχευτον αὐτῶν ἐστι τὸ γένος καὶ ὅτι ἡ πορ- 
φύρα καὶ ὃ κῆρυξ μαχρόβια. ξὴῆν γὰρ τὴν πορφύραν ἔτη 

2 866. corrupti 5 διὰ add. Wilam 18 αρμενικῶν Α: corr. 
Schw 20 σὺ K: εἰ A 

10 

15 

20. 
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. 8E πόϑεν τοῦτο οἶδε; καὶ ὅτι ἐπὶ πλεῖστον χρόνον ἐν 
ὀχείᾳ γίγνεται ἡ ἔχιδνα, καὶ ὅτι μέγιστον μέν ἐστιν f 
δ , , hT e , , , Ἁ e , 

ἢ φάττα, δεύτερον δὲ ἡ oiv«g, ἐλάχιστον δὲ ἡ τρυγῶν. 

πόϑεν δ᾽ ὅτι ὁ μὲν ἄρρην ἵππος tfj ἔτη πέντε καὶ 
τριάκοντα, ἡ δὲ ϑήλεια πλείω τῶν τεσσαράκοντα, βιῶσαι 

φήσας τινὰ καὶ ἑβδομήκοντα πέντε. ἱστορεῖ δ᾽ ὅτι καὶ 
ἐκ τῆς τῶν φϑειρῶν ὀχείας αἵ κόνιδες γεννῶνται καὶ 

ὅτι ἐκ τοῦ σκώληκος μεταβάλλοντος γίνεται κάμπη; 
3 c , da 9 * ce , 3 , 
ἐξ qc βομβυλιὸς, & οὐ ὁ νεκύδαλλος ὀνομαζόμενος" 

ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς μελίσσας βιοῦν φησι μέχρι ἐτῶν 
εἰς ' b c , 2 5 4 x , ἕξ, τινὰς δὲ καὶ émvd. οὐκ ὦφϑαι δέ φησιν οὔτε μέ- 
λισσαν οὔτε κηφῆνα ὀχεύοντας, ὅϑεν οὐκ εἶναι διιδεῖνϑδ8 

3 ^ NM "t , , ? er m » 

πότερα αὑτῶν ἄρρενα ἡ ϑήλεα. ποόϑεν δ᾽ οτι οὗ &v- 

ϑρῶποι ἥσσονες μελισσῶν" αἰεὶ γὰρ αὗται τὴν ἰσότητα 
τοῦ βίου τηροῦσιν, οὐ μεταβαλλόμεναι. ἀλλ᾽ ἀγείρουσαι 
καὶ ἀδιδάκτως ποιοῦσαι. οἵ δ᾽ ἄνθρωποι ἥσσονες με- 
λισσῶν καὶ πλήρεις οἰήσεως ὡς ἐκεῖναι μέλιτος" πόϑεν 

δ᾽ ἐτήρησεν; ἐν δὲ τῷ περὶ μακροβιότητός φησιν ὅτι 
ὦπταί τις μυῖα ἔτη ἕξ ἢ ἑπτὰ ξήσασα. τίς γὰρ τούτων 

ἡ ἁπόδειξις; 48. ποῦ δὲ εἶδεν ἐκ κέρατος ἐλάφου 
κισσὸν ἀναφύντα; γλαῦκες δέ, φησί, καὶ κόρακες ἡμέρας 
ἀδυνατοῦσι βλέπειν" διὸ νύχτωρ τὴν τροφὴν ἕαυτοῖς b 
ϑηρεύουσι καὶ οὐ πᾶσαν νύκτα, ἀλλὰ τὴν ἀκρέσπερον, 
καὶ τὰς ἰδέας δὲ τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτῶν οὐκ ἐμφερεῖς 

εἶναι; τοῖς μὲν γὰρ γλαυκαί, τοῖς δὲ μέλαιναι, τοῖς 

δὲ χαροποί. ἀνθρώποις δὲ ὅτι παντοῖος ὃ ὀφϑαλμὸς 
3.6. -ὦ B 3 ᾿ E , ' , " 
ἡϑῶν vs διαφορὰς εἶναι περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς λέγει 

τοὺς μὲν γὰρ αἰγωποὺς τῶν ἀνθρώπων πρὸς ὀξύτητα 

1 τοῦτο οἶδε; καὶ K: αὐτῷ εἰδέναι Α (ἔτη ἕξ. καὶ ὅτι C) 
5 βιῶναι C 18 δ᾽ ἐτήρησεν K: διετήρησεν A; cf. litt. c 23 
ἀρχέσπερον AC: corr. ΠῚ 26 χαρωποέί A: corr. C ὃ om. A, add. C 

ATHENAEUS II. 18 
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μὲν ὄψεως εὖ πεφυκέναι, τὰ δ᾽ ἤϑη βελτίστους εἶναι. 
καὶ τῶν ἄλλων τοὺς μὲν ἐχτὸς ἔχειν τοὺς ὀφϑαλμούς. 

MJ M 3 , PA Ἁ , M iJ M 2 δὰ τοὺς δὲ ἐντός, ἄλλους δὲ μέσως. καὶ τοὺς μὲν ἐντὸς 
ὀξυωπεστάτους εἶναι, τοὺς δ᾽ ἐχτὸς κακοηϑεστάτους" 

oí δὲ μέσως, φησίν, ἔχοντες ἐπιεικεῖς. εἶναι δέ τινας 

x«i σκαρδαμυκτικούς, τοὺς δ᾽ ἀτενεῖς. τοὺς δὲ μέσους" 
, 7 ; 3 EH S , 3 - , 
αβεβαίους δ΄ εἶναι τοὺς σκαρδαμυκτικούς. ἀναιδεῖς ὃ 

εἶναι τοὺς ἀτενεῖς᾽ τοὺς δὲ μέσους βελτίστων ἠϑῶν. 
μόνον τὲ ἄνϑρωπον τῶν ζώων τὴν καρδίαν ἔχειν ἐν τοῖς 
3 “ , ^ 21297 od 2 - , M Α 

ἀριστεροῖς μέρεσι, τὰ δ᾽ ἄλλα [Ee] ἐν τῷ μέσῳ. καὶ τοὺς 

ἄρρενας τῶν ϑηλειῶν πλείονας ὀδόντας ἔχειν. τετηρῆ- 
σϑαί φησι τοῦτο καὶ ἐπὶ προβάτου καὶ ἐπὶ συὸς καὶ ἐπὶ 

, , - A9 , 3 , - A z 

αἰγὸς. τῶν δὲ ἰχϑύων οὐδένα γεννᾶσϑαι ὄρχεις éyovza* 

μαστοὺς δὲ οὔτ᾽ ἰχϑὺν ἔχειν οὔτε ὄρνιϑας, δελφῖνα δὲ 
μόνον ovx ἔχειν χολήν. ἔνιοι δέ, φησίν, ἐπὶ μὲν τῷ 
ἥπατι οὐκ ἔχουσιν χολήν, ἀλλὰ πρὸς τοῖς ἐντέροις, ὡς 
ἔλοψ καὶ συναγρὶς καὶ σμύραινα καὶ ξιφίας καὶ χελιδών. 

ἡ δὲ ἀμία παρ᾽ ὅλον τὸ ἔντερον παρατεταμένην ἔχει τὴν 

χολήν. ἱέραξ δὲ καὶ ἰκτῖνος πρὸς τῷ ἥπατι καὶ τοῖς ἐν- 
, ^ c 5 ; , ^ »Ἥ " » M c , τέροις᾽ ὁ δ᾽ αἰγοκέφαλος πρὸς τῷ ἥπατι καὶ τῇ κοιλία. 

' M Nx 1 £ b ' e^ v Ν » 2 

περιστερὰ δὲ καὶ ὄρτυξ καὶ χελιδὼν ot μὲν πρὸς τοῖς év- 

τέροις. οἵ δὲ πρὸς τῇ κοιλίᾳ. 49. τὰ δὲ μαλακόδερμά φησι 
καὶ τὰ ὀστρακόδερμα καὶ τὰ σελαχώδη καὶ τὰ ἔντομα 
πλείονα χρόνον ὀχεύειν. δελφῖνα δὲ καί τινας τῶν 
ἰχϑύων παρακαταχλινομένους ὀχεύειν. καὶ εἶναι τῶν 
μὲν δελφίνων βραδεῖαν τὴν μῖξιν. τῶν δὲ ἰχϑύων τα- 
χεῖαν. ἔτι ( λέων, φησί, στερέμνια ἔχει τὰ ὀστᾶ, καὶ 
κοπτομένων αὐτῶν ὥσπερ ἐκ τῶν λίϑων πῦρ ἐκλάμπειν. 

6 μέσους C: μέσως A 7 ἀβεβαίους Schw: ἀναιδεῖς AC 
ἀναιδεῖς Schw: ἀβεβαίους AC — 10 ξῷα om. C, del. K 12 δέ 
φησι C 14 fort. ὄρνιϑα 
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δελφὶς δὲ ὀστᾶ μὲν ἔχει καὶ οὐκ ἄκανϑαν, τὰ δὲ σε- 
λάχη καὶ χόνδρον καὶ ἄκανϑαν. τῶν δ᾽ ἰχϑύων .... 
τὰ μὲν εἶναι χερσαῖα, τὰ δὲ ἔνυδρα, τὰ δὲ πυριγενή. 
εἶναι δέ τινα καὶ ἐφήμερα καλούμενα, ἃ μίαν μόνην 
ἡμέραν ξῆν. τὰ δὲ ἀμφίβια εἶναν ὡς τὸν ποτάμιον 
ἵππον καὶ κροκόδειλον καὶ ἔνυδριν. πάντα τε và ξῷα 

δύο ἡγεμόνας ἔχειν πόδας, καρκίνον δὲ τέσσαρας. ὅσα 

δ᾽ ἔναιμά ἐστι, φησί, τῶν ξῴων ἢ ἄποδά ἐστιν ἢ δί- 
ποδὰ (ἢ τετράποδα». ὅσα δὲ τῶν τεσσάρων πλείονας 
ἔχει πόδας ἄναιμά ἐστι. διὸ καὶ πάντα τὰ κινούμενα 
τέτταρσι σημείοις κινεῖται ἄνϑρωπος μὲν β΄ ποσὶ καὶ 

χερσί. ὄρνις δὲ β΄ ποσὶ καὶ β΄ πτέρυξιν, ἔγχελυς καὶ 
γόγγρος δύο πτερυγίοις καὶ δύο καμπαῖς. ἔτι τῶνϑβθά 
ξ , ' ^ 2 P e N 9 ^ δὲ δ “ 

gov τὰ μὲν ἔχει χεῖρας. ὡς ἄνθρωπος, τὰ δὲ δοκεῖ, 
€ L €- , , 

Ge πίϑηπκος" οὐδὲν γὰρ τῶν ἀλόγων toov δίδωσι καὶ 
λαμβάνει, πρὸς ἅπερ αἱ χεῖρες ὄργανα δέδονται. πάλιν 

m , ^ » LA 2 £ 2 Pd τῶν fov τὰ uiv ἄρϑρα ἔχει. ὡς ἄνθρωπος, Ovos, 
- * M ox 7 ^ τ P4 x , 

βοῦς, τὰ δὲ ἀναρϑρα ἐστιν, oiov ὄφεις. OGTQee, zÀEU- 

μονες. πολλά τε τῶν ξῴων οὐ κατὰ πᾶσαν ὥραν φαί- 
νεται, οἷον τὰ φωλεύοντα, καὶ ὅσα δὲ μὴ φωλεύει 
οὐκ αἰεὶ φαίνεται. οἷον χελιδόνες καὶ πελαργοί. 

DO. πολλὰ δὲ ἔχων ἔτι λέγειν περὶ ὧν ἐλήρησεν 
ὃ φαρμακοπώλης παύομαι, καίτοι εἰδὼς καὶ ᾿Επέ- 
κουρον τὸν φιλαληϑέστατον ταῦτ᾽ εἰπόντα περὶ αὐτου 
ἐν τῇ περὶ ἐπιτηδευμάτων ἐπιστολῇ, ὅτι καταφαγὼν 

τὰ πατρῷα ἐπὶ στρατείαν ὥρμησε καὶ ὅτι ἐν ταύτῃ 
κακῶς πράττων ἐπὶ τὸ φαρμακοπωλεῖν ἡλϑεν᾽ εἶτα 
ἀναπεπταμένου τοῦ Πλάτωνος περιπάτου, φησί, παρα- 
βαλὼν ἑαυτὸν προσεκάϑισε τοῖς λόγοις, οὐκ ὧν ἀφυής, 

2 lacunam not. K 9 ἢ τετράποδα add. Mus 12 χερσὶ 
δύο Mus, potius δύο (β΄ χερσίν ὄρνιξ A 

18* 
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καὶ κατὰ μικρὸν εἰς τὴν ϑεωρουμένην ἐξῆλϑεν. οἶδα 
ὃὲ ὅτι ταῦτα μόνος ᾿Επίκουρος εἴρηκεν κατ᾽ αὐτοῦ, 
οὔτε δ᾽ Εὐβουλίδης, ἀλλ᾽ οὐδὲ Κηφισόδωρος τοιοῦτόν 
τι ἐτόλμησεν εἰπεῖν κατὰ τοῦ Σταγειρίτου, καίτοι καὶ 
συγγράμματα ἐκδόντες κατὰ τἀνδρός. ἐν δὲ τῇ αὐτῇ 
ἐπιστολῇ ὃ ᾿Επέκουρος καὶ Πρωταγόραν φησὶ τὸν" 
σοφιστὴν ἐκ φορμοφόρου καὶ ξυλοφόρου πρῶτον μὲν 
γενέσϑαι γραφέα Zh«uuoxoírov: ϑαυμασϑέντα δ᾽ vom 
2 , 3/9 , M , , 3 Ἁ , d 

ἐκείνου ἐπὶ ξύλων τινὶ ἰδίᾳ συνθέσει ἀπὸ ταύτης τῆς 

ἀρχῆς ἀναληφϑῆναι ὑπ’ αὐτοῦ καὶ διδάσκειν ἐν κώμῃ 
τινὶ γράμματα, ἀφ᾽ ὧν ἐπὶ τὸ σοφιστεύειν δρμῆσαι. 

3 ^ , P4 Ν » 9 ^ - - , 

χκαγὼ δὲ, ἄνδρες συνδαιταλῆς, ἀπὸ τῶν πολλῶν τούτων 
λό M e M 2 3: N nó ΄ 9 , 

óyov τὴν δρμὴν ἔχω ἐπὶ τὸ ἤδη γαστρίξεσϑαι. 
εἰπόντος οὖν τινος ἔτι παρασκευάζεσϑαι τοὺς μα- 

γείρους διὰ τὴν πολλὴν τῶν λόγων ἑστίασιν, ἵνα μὴ 
a » , E M ^" 7 » 

ψυχρὰ παρατιϑῶσιν (οὐδεὶς γὰρ ἂν φάγοι ψυχρῶν). 
€ Κύνουλκος ἔφη" κατα τὸν ᾿4λέξιδος τοῦ xoug- 
διοποιοῦ Μίλκωνα (IL 358 K) 

ἐγ (guow) — — — 
x&v μὴ παραϑῶσι ϑερμά. τἀγαϑὸν Πλάτων 
ἁπανταχοῦ φησ᾽ ἀγαϑὸν εἶναι, μανϑάνεις; 

* ? e M , c ^ , ^ ? , 

τὸ δ᾽ δὲ πάντως qÓv κακεῖ κάνϑαδὲε. 

οὐκ ἀχαρίτως δὲ καὶ Σφαῖρον τὸν συσχολάσαντα μὲν 
, ' , , ^ , 

Xovoízzo παρὰ Κλεάνϑει, μετάπεμπτον δὲ γενόμενον 

εἰς᾿ 4λεξάνδρειαν ὑπὸ τοῦ βασιλέως Πτολεμαίου, κηρίνων 
ποτὲ ἐν τῷ δείπνῳ παρατεϑεισῶν ὀρνίϑων ἐχτείναντα 

τὰς χεῖρας ἐπισχεϑῆναι ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ὡς ψεύδει 

συγκατατιϑέμενον. τὸν δ᾽ εὐστόχως ἀποφήνασϑαι εἰ- 

16 οὐδεὶς γὰρ ἂν ψυχρῶν φάγοι fort, poetae verba 20 ἐὰν 
A: corr. Mein 20. 21 πλάτωνα πανταχοῦ φὴις À: corr. Grot 23 
ἀχαρίστως A:corr.C as 28 fort. ἀποκρένασϑαι coll. Diog. L. 7, 177 

10g 

2 
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πόντα οὐ τούτῳ συγκατατίϑεσϑαι ὅτι εἰσὶν ὄρνεις, 
2 » c » , ? ΄ - 53 , 
ἀλλ᾽ ὅτι εὔλογον ἐστι ταύτας ὄρνεις εἶναι. διαφέρειν 

δὲ τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν τοῦ εὐλόγου τὴν uiv f 
γὰρ ἀδιάψευστον εἶναι. τὸ δ᾽ εὔλογον {κἂν ἄλλως 

5 ἀποβαίνειν. καὶ ἡμῖν ovv κατὰ τὴν καταληπτικὴν φαν- 
τασίαν καὶ τῶν κηρίνων περιενεχϑήτω., ἵνα κἂν κατὰ τὴν 

ὄψιν πλανᾶσϑαι δυνώμεϑα [ἵνα] μὴ πάντα λαλῶμεν.; 
51. xal μελλόντων ἤδη δειπνεῖν ἐπισχεῖν ἐκέλευσενϑδδ 

ὁ Zágvog, ἐπειπὼν τὸ ἐκ Μαμμακύϑου ἢ Δὐρῶν 
10 Μεταγένους ἰαμβεῖον (I τοῦ K) 

e , A LJ , , ^ — 

ὥσπερ ἐπειδὰν δειπνῶμεν που, τότε πλεῖστα λαλοῦμεν 

ἅπαντες. 

ἱχάγώ φημι ἐνδεῶς εἰρῆσϑαι τὸν περὶ ἰχϑύων λόγον, 
πολλὰ εἰρηκότων καὶ ᾿“σκληπιαδῶν παίδων, Φιλο- 

15 τίέμου λέγω ἐν τοῖς περὶ τροφῆς καὶ Μνησιϑέου τοῦ 
2 2 , - e 
᾿ϑηναίου, ἔτι δὲ ΖΦΙιφίλου τοῦ Σιφνίου. ovrog γὰρ 

ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ περὶ τῶν προσφερομένων τοῖς 

νοσοῦσι καὶ τοῖς ὑγιαίνουσί φησιν ὅτι τῶν ϑαλασσίων b 

ἰχϑύων οἱ μὲν πετραῖοί εἰσιν εὔφϑαρτοι, εὔχυλοι, σμη- 
20 χτικοί, χοῦφοι, ὀλιγότροφοι, οἱ δὲ πελάγιοι δυσφϑαρ- 

TÓTEQOL, πολύτροφοι, δυδσοικονόμητοι. καὶ τῶν πετραίων 
e , σα , e , , , P4 P4 

|. 0 φύχκης x«i ἡ φυχλίς, ἀπαλώτατα ἰχϑύυδια ὄντα, ἄβρωμα 

| χαὶ εὔφϑαρτά ἐστιν, ἡ δὲ πέρκη τούτοις προσεοικυῖα 
κατὰ τόπους ὀλίγῳ διαλλάττει. οἵ δὲ κωβιοὶ ἀναλο- 

|95 γοῦσι τῇ πέρκῃ ὧν οἵ μικροὶ καὶ οἵ λευκοὶ ἁπαλοί 
| » » » e N 4 

εἰσιν, ἄβρωμοι. εὔχυλοι, εὐπεπτοι οἵ δὲ χλωροὶ (xa- c 

| Λοῦνται δὲ καυλίναι) ξηροί εἰσι καὶ ἀλιπεῖς. α ( δὲ 
χάνναι ἁπαλόσαρκοι. σκληρότεραι δὲ τῆς πέρκης. ὁ δὲ 

. .4 χἂν add. Wilam Τ ἵνα del K 9 ̓ Δρισταγόρου ante 
ἢ add. Dalecamp 19. 20 σμικτικοί ἃ 22 ὁ φυκην À: corr. 
Schw 22 ἄβρομα et 26 ἄβρομοι A: corr. Di 



218 H 

σκάρος ἁπαλύσαρκος, ψαϑυρός. γλυκύς. κοῦφος. εὔπεπτος. 
εὐανάδοτος, εὐκοίλιος. τούτων δὲ ὃ πρόσφατος ὕποπτος. 
ἐπειδὴ τοὺς ϑαλαττίους λαγὼς ϑηρεύοντες σιτοῦνται" 
διὸ καὶ τὰ ἐντὲς χολέρας ποιητικὰ ἔχει. ἡ δὲ καλου- 

ἃ μένη κηρὶς ἁπαλόσαρκος, εὐκοίλιος, εὐστόμαχος" ὁ δὲ 
χυλὸς αὐτῆς παχύνει καὶ σμήχει. ὀρφὸς ἢ ὀρφὼς εὔ- 
qvÀog, πολύχυλος, γλίσχρος, δύσφϑαρτος, πολύτροφος. 
οὐρητικός" τὰ δὲ πρὸς τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ γλίσχρα, εὖ- 
πέπτα, τὰ δὲ σαρκώδη δύσπεπτα, βαρύτερα" ἁπαλώτερον 
δὲ τὸ οὐραῖον" φλέγματος δ᾽ ἐστὶ δραστικὸς ὁ ἰχϑὺς 
καὶ δύσπεπτος. αἵ δὲ σφύραιναι τῶν γόγγρων εἰσὶ 

τροφιμώτεραι. ἡ δὲ λιμναία ἔγχελυς τῆς ϑαλασσίας 
ἐστὶν εὐστομωτέρα καὶ πολυτροφωτέρα. τῷ δὲ μελα- 

νούρῳ ἀναλογεῖ ὁ χρύσοφρυς. σκχορπίοι δὲ οἱ πελά- 
e yLoL καὶ κιρροὶ τροφιμώτεροι τῶν τεναγωδῶν τῶν ἐν 

τοῖς αἰγιαλοῖς τῶν μεγάλων. D2. σπάρος δὲ δριμύς. 

ἁπαλόσαρχος. ἄβρωμος, εὐστόμαχος. οὐρητικός, οὐκ 
ἄπεπτος. ταγηνιστὸς δὲ δύσπεπτος. τρίγλη εὐστόμαχος 
παραστύφουσα. σχληρόσαρκος. δύσφϑαρτος. ἐφεχτικὴ 
κοιλίας καὶ μάλιστα ἡ ἐξ ἀνθράκων" ἡ δὲ ἀπὸ τηγάνου 
βαρεῖα καὶ δύσπεπτος. κοινῶς δὲ πᾶσα αἵματος ἐκκρι- 

τική. συνόδους καὶ χάραξ τοῦ μὲν αὐτοῦ γένους εἰσί, 

f διαφέρει δ᾽ ὁ χάραξ. φάγρος γίνεται μὲν καὶ ποτά- 
μιος, καλλίων δ᾽ ἐστὶν ὃ ϑαλάττιος. καπρίσκος κα- 

λεῖται μὲν καὶ μῦς, βοωμώδης δ᾽ ἐστὶ καὶ σκληρός, 

κιϑάρου δ᾽ ἐστὶ δυσπεπτότερος" δέρμα δ᾽ ἔχει εὔστομον. 
ῥαφὶς ἢ βελόνη (καλεῖται δὲ καὶ ἀβλεννής) δύσπεπτος, 

8 σιτεῖται C 12 λιμνία AC: corr. Cas. 106 τῶν μελάνων 
Coraes, at cf. Ael. h. an. 17,6 17 ἄβρομος A ante ovx add. 
Rondelet o uiv ovv ἑφϑὸς (suffcit ἑφϑὸς uiv) 19 παρα- 
στρύφουσα A: corr. C 25 σῦς (potius vg) Coraes βροομώδης 
AOV. 973r Ὁ: γειὰ 
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ὑγρός. εὐκοίλιος. ϑρίσσα καὶ τὰ ὁμογενῆ, χαλκὶς καὶ 
ἐρίτιμος, εὐανάδοτα. κεστρεὺς δὲ γίνεται μὲν καὶ ϑα- 
λάσσιος καὶ λιμναῖος καὶ ποτάμιος. οὗτος δέ, φησί, x«-356 
λεῖται καὶ ὀξύρυγχος. χορακῖνος δ᾽ ὁ ἐκ τοῦ Νείλου" 
ἥττων δ᾽ ὁ μέλας τοῦ λευκοῦ καὶ ὁ ἑφϑὸς τοῦ ὀπτοῦ" 
οὗτος γὰρ καὶ εὐστόμαχος καὶ εὐκοίλιος. σάλπη σκληρά, 
ἄστομος" κρείσσων δ᾽ ἡ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ καὶ ἡ τῷ 

φϑινοπώρῳ γινομένη" ὑγρόν τι γὰρ καὶ λευκόν. ἔτι 

δὲ καὶ ἄβρωμον ἀνίησιν. € γρύλλος ὅμοιος μέν ἐστιν 
ἐγχέλει, ἄστομος δέ. ὁ δὲ ἱέραξ σκληροσαρχότερος μὲν 
κόχκυγος, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ὅμοιος" x«l ὃ κόραξ ἱέρακος 
σκληρότερος. οὐρανοσχύπος δὲ καὶ ὃ ἁγνὸς καλούμενος 

ἢ καὶ καλλιώνυμος βαρεῖς. βῶξ δὲ ἑφϑὸς εὔπεπτος, 
εὐανάδοτος, ὑγρὸν ἀνιείς, εὐκοίλιος" ὁ δ᾽ ἀπ᾿ ἀνθράκων 
γλυχύτερος καὶ ἁπαλώτερος. βάκχος εὔχυλος, πολύχυλος, 
εὔτροφος. τράγος οὐκ sUyvÀog, ἄπεπτος, βρωμώδης. 
ψῆττα, βούγλωσσοι εὔτροφοι καὶ ἡδεῖαι. τούτοις ἀνα- 
λογεῖ καὶ ὁ δόμβος. λευκίσκοι. κέφαλοι, κεστρεῖς, μυ- 

ξῖνοι, χελλῶνες ὅμοιοί εἰσι κατὰ τὴν προσφοράν. τοῦ 
δὲ κεφάλου καταδεέστερός ἐστιν Ó κεστρεύς, ἥσσων δὲ 
ὁ μυξῖνος, τελευταῖος ὃ χελλών. ὅ8. ϑυννὶς δὲ καὶ 
ϑύννος βαρεῖς καὶ πολύτροφοι. ὁ ὃξ καλούμενος 
ἀκαρνὰν γλυκύς ἐστι καὶ παραστύφων. τρόφιμος δὲ 
x«l εὐέχκριτος. ἡ δὲ ἀφύη βαρεῖα ἐστι καὶ δύσπεπτος" 
ὧν ἡ λευκὴ καλεῖται κωβῖτις. καὶ ὁ ἑψητὸς δέ, τὸ 

1 ὑγρός corruptum: fort. ὑγρὸν ἀνιεῖσα cf. infra p. 356b 
εὔκοιλος À: corr. O 7 δ᾽ ἡ Sehw: δὲ A 8 καὶ λευκὸν cor- 
rupta putat Schw 9 ἄβρομον AC 12 ἁγνὸς K: ἀγνος Α lege- 
batur ἄγνος 18 ἢ καὶ Mus: ηκὴ Α fort. ἢ 14 εὐαπόδοτος À 
εὐανάδοτον C: corr. Brodaeus — 16 βρομώδης A 117 ψῆτται & 
18 γλαυκίσποι et 19 κολωνες et 21 κόλων A: corr. Rondelet et 
Cas ex VII p. 306e 25 κιβωτίς A: corr. C 
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* , , - 3 » , , , - * 
μικρὸν ἰχϑύδιον, τοῦ αὐτοῦ γένους ἐστί. τῶν δὲ σε- 
λαχίων ὃ μὲν βοῦς κρεώδης. ὁ δὲ γαλεὸς κρείσσων ὃ 
ἀστερίας λεγόμενος" ὁ δὲ ἀλωπεκίας ὅμοιός ἐστι τῇ 

γεύσει τῷ χερσαίῳ foo, διὸ καὶ τοῦ ὀνόματος ἔτυχε. 
1 ec A ' 3, e NN 3 /, ^ e 

καὶ ἡ βατὶς δὲ εὔστομος. ἡ δὲ ἀστερία βατὶς ἀπαλω- 

τέρα καὶ εὔχυλος" ὁ δὲ λειόβατος δυσκοιλιώτερος καὶ 
βορωμώδης. ἡ δὲ νάρκη δύσπεπτος οὖσα τὰ μὲν κατὰ 
τὴν κεφαλὴν ἁπαλά τε καὶ εὐστόμαχα ἔχει. ἔτι δὲ εὔ- 
πεέπτα, τὰ δὲ ἄλλα οὔ κρείττονες δέ εἰσιν αἱ μικραὶ 

^ , δ - δ e ^ LI V 5 M 

καὶ μάλιστα αἱ λιτῶς ἑψόμεναι. ἢ δὲ ῥίνη καὶ αὑτὴ 

τῶν σελαχίων οὖσα εὔπεπτός ἐστι καὶ κούφη. ἡ δὲ 
μείζων καὶ τροφιμωτέρα. κοινῶς δὲ πάντα τὰ σελάχια 

φυσώδη ἐστὶ καὶ κρεώδη καὶ δυσκατέργαστα πλεονα- 
ζό , Pd 3 "L , (3 δὲ , A [d 

Óusv& τε τας ὄψεις ἀμβλύνει. ἡ δὲ σηπία καὶ ἕψο- 
μένη μὲν ἁπαλὴ καὶ εὔστομος καὶ εὔπεπτος, ἔτι δ᾽ 

, , e 20055 835 ? € ' 2:5 "T 
εὐκοίλιος᾽ ὁ Ó «az αὐτῆς χυλὸς AezvUVTUXOS ἔστιν Gi- 

ματος καὶ κινητικὸς τῆς Óv αἱμορροίδων ἐκκρίσεως. 

τευϑὶς δὲ εὐπεπτοτέρα καὶ τρόφιμος, καὶ μᾶλλον ἡ 
p e M [d ' , 2 M M 2 ^ 

μικρά" ἡ δὲ ἑφϑὴ σκληροτέρα ἐστὶ καὶ ovx εὔστομος. 
ὁ δὲ πῶλυψ συνεργεῖ μὲν ἀφροδισίοις. σκληρὸς δ᾽ ἐστὶ 
καὶ δύσπεπτος" ὁ δὲ μείζων τροφιμώτερος. παρυγραίνει 
δὲ καὶ κοιλίαν ἑψόμενος ἐπὶ πλεῖον καὶ τὸν στόμαχον 
ἵστησιν. ἐμφανίζει δὲ καὶ Γάλεξις ἐν Παμφίλῃ τοῦ 

πολύποδος τὸ χρήσιμον λέγων ὧδε (Il 860 K)' 
ἐρῶντι δέ, Κτήσων, τί μᾶλλον συμφέρει 
ὧν νῦν φέρων πάρειμι; κήρυκας. κτένας, 
βολβοὺς μέγαν vs πουλύπουν ἰχϑῦς 9' ἁδρούς. 

ἡ δὲ πηλαμὺς πολύτροφος μέν ἐστι καὶ βαρεῖα. οὐρη- 

τικὴ δὲ καὶ δύσπεπτος" ταριχευϑεῖσα δὲ κυβίῳ ὁμοίως 

7 βρωμώδης À 1 fort. αὐτὴ μὲν 11 δι᾿ αἵμορραγιῶν 
lemma 29 καλλυβίωι A: corr. Rondelet; fort. καὶ κυβίῳ 

2€ 
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εὐκοίλιος καὶ λεπτυντική᾽ ἡ δὲ μείζων συνοδοντὶς κα- 
λεῖται. ἀναλογῶν μέντοι ὃ χελιδονίας τῇ πηλαμύδι 

σκληρότερός ἐστιν. ἡ δὲ χελιδών, ἡ τῷ πουλύπῳ ἐοικυῖα, 
ἔχει τὸ ἀφ᾽ αὑτῆς ὑγρὸν εὔχροιαν ποιοῦν καὶ κινοῦν 
αἷμα. ὃ δὲ ὄρκυνος βορβορώδης" καὶ ὁ μείζων προς-881 
ἔοικε τῷ χελιδονίᾳ κατὰ τὴν σκληρότητα, τὰ δὲ ὑπο- 
γάστρια αὐτοῦ καὶ ἡ κλεὶς εὔστομα καὶ ἁπαλά. οἱ δὲ 
χοσταὶ λεγόμενοι ταριχευϑέντες εἰσὶ μέσοι. ξανϑίας 

δ᾽ ἐπὶ ποσὸν βρωμώδης ἐστὶν καὶ ἁπαλώτερος τοῦ ὀὁρ- 
κύνου. ταῦτα μὲν οὖν ὁ 4Δίφιλος εἴρηκεν. 

54. ὁ δὲ 49qvatog Μνησίϑ'εος ἐν τῷ περὶ ἐδεστῶν 
τῶν μειξόνων φησὶν ἰχϑύων γένος ὑφ᾽ ὧν μὲν κα- 
λεῖσϑαι τμητόν, ὑπ᾽ ἄλλων δέ πελάγιον, οἷον χρυσό- 
φρυς καὶ γλαύκους καὶ φάγρους. εἰσὶ δὲ δυσκατέρ- Ὁ 
γαστοι κατεργασϑέντες δὲ πολλαπλασίαν τροφὴν 
παρέχουσι. τὸ δὲ τῶν λεπιδωτῶν γένος. οἷον 9Uvvav, 
σκόμβρων, ϑυννίδων, γόγγρων καὶ τῶν τοιούτων. συμ- 
βαίνει τούτοις καὶ ἀγελαίοις εἶναι. τὰ μὲν οὖν μήτε 
καϑ' αὑτὰ φαινόμενα μήτ᾽ ἐν ταῖς ἀγέλαις ἐκφερό- 
μενα μᾶλλόν ἐστιν εὔπεπτα, οἷον γόγγροι καὶ καρ- 

χαρίαι καὶ τὰ τοιαῦτα. τὰ δὲ ἀγελαῖα γένη τῶν ἰχϑύων 
τούτων τὴν μὲν ἐδωδὴν ἡδεῖαν ἔχει (πίονα γάρ ἐστι), 
βαρεῖαν δὲ καὶ δυσκατέργαστον. διὸ καὶ ταριχεύεσϑαι 
δύναται μάλιστα καί ἐστι τῶν ταριχηρῶν βέλτιστα γένη 

ταῦτα. χρήσιμοι δ᾽ εἰσὶν Ómvo(^ τήκεται γὰρ τὸ πι- C 
μελῶδες αὐτῶν. τὰ δὲ καλούμενα δαρτὰ τὸ μὲν ὅλον 
ἐστὶν ὅσα τραχεῖαν ἔχει τὴν ἐπίφυσιν τοῦ δέρματος, 

οὐ λεπίσιν. ἀλλ᾽ οἷον ἔχουσιν αἵ βατίδες καὶ ῥῖναι. 

8 fort. κοστίαι cf. Hesych: κοσταν A 9. 10 ολκέμου Α: 
corr. ς 106 ἀλεπιδώτων Huetius 25 fort. καὶ ὀπτοί 28 aut 
λεπιδωτὸν scribendum aut participium supplendum 
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ταῦτα δὲ πάντα ἐστὶ μὲν εὔϑρυπτα, οὐκ εὐώδη δέ" 
καὶ τροφὰς ἐμποιεῖ τοῖς σώμασιν ὑγράς, ὑπάγει δὲ 
καὶ τὰς κοιλίας μάλιστα πάντων τῶν ἑψομένων ἰχϑύων᾽" 
τὰ δὲ ὀπτώμενα χείρονα. τὸ δὲ τῶν μαλακίων γένος, 

οἷον πολυπόδων τὲ καὶ σηπιῶν καὶ τῶν τοιούτων. b 
τὴν μὲν σάρκα δύσπεπτον ἔχει" διὸ καὶ πρὸς ἀφρο- 

d δισιασμοὺς ἁρμόττουσιν. αὐτοὶ μὲν γάρ εἰσι πνευ- 
ματώδεις. ὁ δὲ τῶν ἀφροδισιασμῶν καιρὸς πνευμα- 
τώδους προσδεῖται διαϑέσεως. βελτίω δὲ ταῦτα γένεται 

ἑψηϑέντα. τὰς γὰρ ὑγρότητας ἔχει πονηράς" ἰδεῖν 10 
γοῦν ἔστιν οἵας ἀφίησιν πλυνόμενα᾽ ταύτας οὖν 
ἡ ἕψησις ἐχκαλεῖται τῆς σαρκός. μαλακῆς γὰρ τῆς 

πυρώσεως καὶ us0' ὑγροῦ διδομένης οἵονεὶ πλύσις τις 

αὐτῶν γίνεται. τὰ δ᾽ ὀπτώμενα καταξηραίνει τὰς ὑγρό- 
τητας᾽ ἔτι δὲ καὶ τῆς σαρκὸς αὐτῶν φύσει σκληρᾶς 15 

e οὔσης κατὰ λόγον οὕτως ἔχει γίνεσϑαι αὐτά. 5. ἀφύαι 
δὲ καὶ μεμβράδες καὶ τριχίδες καὶ τἄλλα ὅσων συγκα- 
τεσϑίομεν τὰς ἀκάνϑας, ταῦτα πάντα τὴν πέψιν φυ- 
σώδη ποιεῖ, τὴν δὲ τροφὴν δίδωσιν ὑγράν. τῆς οὖν 
πέψεως οὐχ ὁμαλιζούσης. ἀλλὰ τῶν μὲν σαρκῶν ἄγαν 30 

ταχὺ πεττομένων, τῆς δὲ ἀκάνθης σχολῇ διαλυομένης 
(καὶ γὰρ ἅμα αἱ ἀφύαι xa9' αὑτὰς ἀκανϑώδεις) ἐμπο- 
δισμὸς αὐτῶν ἑκατέρου γίγνεται περὶ τὴν κατεργασίαν, 
εἶτα φῦσαι μὲν ἀπὸ τῆς πέψεως. ὑγρασίαι δὲ ἀπὸ τῆς 

f τροφῆς συμβαίνουσι. βελτίω δ᾽ ἐστὶν ἑψόμενα, τῆς 25 

δὲ κοιλίας ἐστὶν ἀνωμάλως ὑπακχτικά. τὰ δὲ καλού- 

μενα πετραῖα, κωβιοὶ καὶ σκορπίοι καὶ ψῆτται καὶ τὰ 
ὅμοια, τοῖς τε σώμασιν ἡμῶν ξηράν τε δίδωσι τροφήν 
(εὔογκα δ᾽ ἐστὶ καὶ τρύφιμα καὶ πέττεται ταχέως καὶ 

29 εὔογκα γάρ ἐστι Wilam 
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οὐκ ἐγκαταλείπει περιττώματα TOÀÀC) πνευμάτων τὲ 
οὔκ ἐστι περιποιητικά. γίνεται δ᾽ εὐπεπτότερον ἅπαν 
» αὶ , e - 2 DTE EN ' ΕΣ 
ὄψον ταῖς σκευασίαις ἁπλῶς ἀρτυϑέν" τὰ δὲ πετραῖα 
καὶ τῇ ἡδονῇ ἁπλῶς σκευασϑέντα. τούτοις δ᾽ ὅμοιόν 
ἐστι γένος τὸ καλούμενον μαλακόσαρκον, κίχλαι καὶ 

κόσσυφοι καὶ τὰ ὅμοια. ἐστὶ δὲ ὑγρότερα μὲν ταῦτ᾽ 
9 , ^ N à] ? , 3 , E , 

ἐκείνων. πρὸς δὲ τὰς ἀναλήψεις ἀπόλαυσιν ἔχει πλείω. 

τῆς μὲν κοιλίας καὶ τῆς οὐρήσεως ὑπακτικώτερα ταῦτ᾽ 358 

ἐστὶν ἐκείνων διὰ τὸ καὶ τὰς σάρκας ὑγροτέρας καὶ 
πλείους ἔχειν τῶν προειρημένων. χρὴ δὲ ἐὰν μὲν τὴν 
κοιλίαν βούληταί τις ὑπάγειν, ἕψοντα διδόναι" μετρίως 

δὲ ἐχούσης ὀπτηϑέντα γίνεται τρόφιμα. πρὸς δὲ τὰς 
οὐρήσεις ἀμφοτέρως σκευασϑέντα χρήσιμα. ὅθ. οἱ δὲ 
τύποι τῆς ϑαλάσσης. ὅπου ποταμοὶ καὶ λίμναι συμ- 

βάλλουσιν, ἔτι δὲ πελάγη μεγάλα καὶ κόλποι ϑαλάττης 

εἰσίν. ἐνταῦϑα μὲν πάντες οἵ ἰχϑύες εἰσὶν ὑγρότεροι 
καὶ μᾶλλον πίονες ὑπάρχουσι" καὶ ἐσϑίεσϑαι μέν εἰσιν 
ἡδίους, πρὸς δὲ τὴν πέψιν καὶ τροφὴν γίνονται χείρους. 
ἐν Ó& τοῖς αἰγιαλοῖς τοῖς κειμένοις πρὸς τὰ πελάγη 

καὶ λίαν ἀναπεπταμένοις σκληροὶ καὶ λεπτοὶ καὶ κυ- 

ματοπλῆγές εἰσιν οἱ πλείους. περὶ δὲ τὰς ἀγχιβαϑεῖς. 
ἐν αἷς μὴ λίαν ἔγκειται μεγάλα πνεύματα, πρὸς δὲ 
τούτοις εἴ που καὶ πόλεις σύνεγγύς εἰσιν, ἐνταῦϑα δ᾽ 

ἔστι τὰ πλεῖστα γένη τῶν ἰχϑύων ὁμαλῶς ἄριστα καὶ 
πρὸς ἡδονὴν καὶ πρὸς εὐπεψίαν καὶ πρὸς τὴν τροφὴν 
τοῦ σώματος. δύσπεπτοι δὲ καὶ βαρύτατοι τῶν ϑα- 

λασσίων εἰσὶν o( μετεκβαίνοντες ἐκ τῆς ϑαλάσσης εἴς 

3 ἀρτυϑέντα A: corr. C 4 post ἡδονῇ add. διαφέρει 
Sehw 1 ἀπόλλυσιν A: corr. Mus 11 fort. ἑψηϑέντα 14. 15 
ἐμβάλλουσιν Mein 15 τενάγη Cas 20. 21 χυματοπληγεῖς À: 
corr. C 21 τοὺς (pro τὰς) et 22 οἷς (pro αἷς) C ἀγχιβαϑεὶῖς 
ἠόνας Wilam 22 fort. [ἐν] αἷς 25 πρὸς τροφὴν C 

b 
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τε ποταμοὺς χαὶ λίμνας. οἷον κεστρεὺς x«l συλλήβδην 

τῶν ἰχϑύων ὅσοι δύνανται βιοτεύειν ἐν ἀμφοτέροις 
τοῖς ὕδασι. τῶν δὲ τελείως ἐν τοῖς ποταμοῖς καὶ λίμναις 

βιοτευόντων ἀμείνους εἰσὶν οἵ ποτάμιοι" σῆψις γὰρ 
δι ' ἊΣ - , “- ὕδατος τὸ λιμναῖόν ἐστι. καὶ τῶν ποταμίων δ᾽ αὐτῶν 
βέλτιστοί εἰσιν οἵ ἐν τοῖς ὀξυτάτοις τῶν ποταμῶν ὄντες 

οἵ τε πυροῦντες" οὗτοι γὰρ οὐ γίνονται. ἐὰν μὴ πο- 
N ? N 5 Y ^ , 

ταμὸς ὀξὺς ἡ καὶ ψυχρός. διαφέρουσι δὲ τῶν ποταμίων 
ἰχϑύων εὐπεψίαᾳ. 

-" - ^ 22e - IU E , 2 DT. ταῦτα καὶ παρ᾽ ἡμῶν ἔχετε. ἄνδρες φίλοι, ὀψω- 
νησάντων κατὰ δύναμιν τὴν ἑαυτῶν ὑγιεινῶς. κατὰ 

2 , 

γὰρ τὸν ᾿ἀντιφάνους Παράσιτον (II 87 K) 
ἐγὼ περὶ τὴν ὀψωνίαν μὲν οὐ πάνυ 
ἐσπούδακ᾽ οὐδ᾽ αὖ συνέτεμον λίαν πάνυ, 
ec M » 2 » e 
ὡς &v Tig ἄλλως ἐξενεχϑεῖσιν ὁπου 

τοῦ διαλάβοι κραιπάλην ᾿Ελληνικῶς. 
, ' H ΓΤ ei ἊΝ , e e ' - 
ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ovrOg εἰμὶ φίλιχϑυς ὡς ὁ παρὰ TQ 

- € , δι - - ᾽ ΄ 

αὐτῷ ποιητῇ ἐν Βουταλίωνι, ὅπερ δρᾶμα τῶν Aygot- 

κῶν ἐστὶν [ἑνὸς] διασκευή. φησὶ γάρ (1 88 K) 

A. καὶ μὴν ἑστιάσω τήμερον 
e € , , MJ 2 3 ΄ ς e , 

ὑμᾶς ἐγὼ" Gv δ᾽ ἀγοράσεις ἡμῖν λαβῶν. 
΄ ΄ 3 

Πίστ᾽. ἀργύριον. Il. ἄλλως γὰρ ovx ἐπίσταμαι 
χρηστῶς ἀγοράξειν. 4. φράξε δή, Φιλούμενε, 
^M , , - 22er , 

5 ὄψῳ τίνι χαίρεις; D. πᾶσι. 4. καϑ' ἕκαστον λέγε, 
, N 7145: ΟΝ ἢ , » , ἢ ι 
ἰχϑὺν τίν᾽ ἡδέως φάγοις ἄν; Φ. εἰς ἀγρὸν 
* , 242» , , 
ἤλθεν φέρων ποτ ἰχϑυοπώλης μαινίδας 

x«i τριγλίδας, καὶ νὴ 4. ἤρεσεν σφόδρα 
ἡμῖν ἅπασιν. Α. εἶτα καὶ νῦν, εἰπέ uot, 

7 πυροῦντες non intellego 18 πάνυ Cas: πάνυ τι À reliqua 
obscura 19 ἕνὸς del. Lehrs 28 φιλούμενον À: corr. Mein 26 
ἤλϑες À: corr. Mus 27 ἤρεσαν Schw 
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10 τούτων φάγοις v; D. x&v τις ἄλλος μικρὸς qr 
τοὺς γὰρ μεγάλους τούτους ἅπαντας νενόμικα f 

&v9gozog&yovg ἰχϑῦς. A. τί φής, ὦ φίλτατε; 
ἀνϑρωποφάγους, πῶς; II. οὺς (ἂν) ἄνϑρωπος φάγοι 
δῆλον Or." ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ᾿Ελένης βρώματα. 

15 & φησιν ovrog, μαινίδας καὶ τριγλίδας. 

ἐν δὲ τῷ ᾿Δγροίκῳ ᾿Εχάτης βρώματα ἔφη τὰς μαινίδας 
εἶναι καὶ τὰς τριγλίδας. ἐχφαυλίζων δὲ καὶ Ἔφιππος 
τοὺς μικροὺς τῶν ἰχϑύων ἐν Φιλύρᾳ φησί (II 262 K) 

παππία, βούλει δραμὼν 

εἰς τὴν ἀγορὰν x&v ἀγοράσαι μοι; B. φράξε τί. 359 
A. ἰχϑῦς φρονοῦντας, ὦ πάτερ᾽ μή μοι βρέφη. 
B. οὐκ οἶσϑ᾽ ὁτιὴ τἀργύριόν ἐστ᾽ ἰσάργυρον; 

58. ἥδιστος δ᾽ ἐστὶ καὶ ὁ παρὰ τῷ αὐτῷ ποιητῇ ἐν 
τοῖς Ὀβελιαφόροις νεανίσκος κατασμικρύνων ἅπαντα τὰ 
περὶ τὴν ὀψωνίαν καὶ λέγων ὧδε (II 568 K) 

ἀλλ᾽ ἀγόρασον εὐτελῶς" 
ἅπαν γὰρ ἱκανόν ἐστι. B. φράξε, δέσποτα. 
A. μὴ πολυτελῶς, ἀλλὰ καϑαρείως, ὅ τι ἂν tj, 
ὁσίας ἕνεκ᾽" ἀρκεῖ τευϑίδια, σηπίδια" b 

5 x&v κάραβός τις ἢ λαβεῖν, εἷς ἀρκέσει 
ἢ Óv' ἐπὶ τὴν τράπεζαν" ἐγχελύδια 
Θήβηϑεν ἐνίοτ᾽ ἔρχεται" τούτων λαβέ. 
ἀλεχτρυόνιον, φάττιον, περδίκιον, 

1 κἂν εἴτις Α: corr. Mus 4 πῶς ὡς ἀνϑρωποφάγοι Α πῶς 
οὖν ἄνθρωπος φάγοι A p. 818: corr. lacobs ὅ Ἕκατης ἃ 313c 
ex priore fabulae editione — 8 gíAuzzog A: corr. C et p. 359d 
10 παπία A: corr. Schw 11 καταγοράσαι À: corr. Mein 
13 ὅτι et ic9" εἰς ἄγυρον Α: corr. Heringa 18 ἅπαντα Α: 
corr. Di φράξεο δέποτε A: corr. Cobet (fort. qgoxf', ὦ δέσποτα) 
19 καϑαρίως A 19. 20 δτιανοησίας A: corr. Cas 22 ἐγχε- 
λίδια A. 28 ϑηβημὲν A: corr. Palmerius ἐκ τούτων AO: 
corr. Iacobs 
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τοιαῦτα. δασύπους ἄν Tig εἰσέλϑῃ. φέρε. 
10 B. ὡς μιχρολόγος εἶ. 4. σὺ δέ γε λίαν πολυτελής" 

πάντως κρέ᾿ ἡμῖν ἔστι. B. πότερ᾽ ἔπεμψέ τις; 
A. οὔκ, ἀλλ᾽ ἔϑυσεν ἡ γυνή" τὸ μοσχίον 
τὸ τῆς Κορώνης αὔριον δειπνήσομεν. 

ὁ ὃΣ παρὰ Μνησιμάχῳ ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δράματι 
“Ζύσκολος φιλάργυρος ὧν σφόδρα πρὸς τὸν ἀσωτευό- 
uevov νεανίσκον φησίν (Il 480 K)' 

ἀλλ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽, ἐπίταττέ μοι μὴ πόλλ᾽ ἄγαν 
μηδ᾽ ἄγρια λίαν μηδ᾽ ἐπηργυρωμένα, 

μέτρια δέ, τῷ ϑείῳ σεαυτοῦ. B. πῶς ἔτι 

μετριώτερ᾽, ὦ δαιμόνι᾽; A. ὅπως; σύντεμνε καὶ 
5 ἐπεξαπάτα us' τοὺς μὲν ἰχϑῦς μοι κάλει 

(y950v* ὄψον δ᾽ ἂν λέγῃς ἕτερον, κάλει 
ὀψάριον. ἥδιον γὰρ ἀπολοῦμαι πολύ. 

59. ἐπεὶ δὲ κατὰ ϑεὸν ἐν τοῖς zooxeuuévote, φίλτατε 
Οὐλπιανέ, ἢ ὑμεῖς. γραμματικῶν παῖδες. εἴπατέ μοι 

τίνι ἐννοίᾳ 0 Ἔφιππος ἐν τοῖς προειρημένοις ἔφη" 
τὸ μοσχίον 

τὸ τῆς Κορώνης αὔριον δειπνήσομεν. 
ἐγὼ γὰρ οἴομαι ἱστορίαν τινὰ εἶναι καὶ ποϑῶ μαϑεῖν᾽. 
καὶ ὃ Πλούταρχος ἔφη ροδιακὴν εἶναι λεγομένην 
ἱστορίαν. ἣν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀποστοματίζειν οὐ δύ- 
νασϑαι τῷ πάνυ πρὸ πολλοῦ ἐντετυχηκέναι τῷ ταῦτα 

περιέχοντι βιβλίῳ. “οἶδα δὲ Φοίνικα τὸν Κολοφώνιον 
ἰαμβοποιὸν uvquovevovr& τινων ἀνδρῶν ὡς ἀγειρόν- 
TOV τῇ κορώνῃ, καὶ λέγοντα ταῦτα (anth.l.p.217 Bgk) 

1 ἐπέλθῃ A: corr. Pors 9 δέ ys Cas: λέγε αὶ 8 «ose 
À: corr. Cas 4 eo9vosv A: corr. Grot 11 θείῳ γε σαυτοῦ 
K 12 δαιμόνιε. πῶς A: corr. Hirschig 14 ἐχϑύδιον A: corr. 
Dawes δὲ ἐὰν A 16 haec mutila 26 ἀνδρῶν fort. delendum 

10 

15 

20 

25 



10 

15 

20 

25 

H 281 

ἐσϑλοί, κορώνῃ χεῖρα πρόσδοτε κριϑέων 
τῇ παιδὶ τἀπόλλωνος ἢ λέκος πυρῶν 

ἢ ἄρτον ἢ ἤμαιϑον ἢ ὅ τι τις χρήξει" 
δότ᾽, ὠγαϑοί, {τι} τῶν ἕκαστος ἐν χερσὶν 

5 ἔχει κορώνῃ᾽ χἄλα λήψεται χόνδρον᾽ 
φιλεῖ γὰρ αὕτη πάγχυ ταῦτα δαίνυσϑαι" 
ὁ νῦν ἅλας δοὺς αὖϑι κηρίον δώσει. 

? ὦ παῖ, ϑύρην ἄγκλινε᾽ πλοῦτος ἤκουσε, 
καὶ τῇ κορώνῃ παρϑένος φέρει σῦκα. 

10 ϑεοί, γένοιτο πάντ᾽ ἄμεμπτος ἡ κούρη 
κἀφνειὸν ἄνδρα κὠνομαστὸν ἐξεύροι" 
καὶ τῷ γέροντι πατρὶ κοῦρον εἰς χεῖρας 

καὶ μητρὶ κούρην εἰς τὰ γοῦνα κατϑείη, 
ϑάλος τρέφειν γυναῖκα τοῖς κασιγνήτοις. 

15 ἐγὼ δ᾽ ὅκου πόδες φέρουσιν, ὀφθαλμοὺς 
δ' , , n , DEAE 

ἀμείβομαι Μούσῃσι πρὸς ϑύρῃσ ἄδων 

καὶ δόντι καὶ μὴ δόντι πλέονα τωνγξῶ. 
M 2-8 , M c fru /, 

καὶ ἐπὶ τέλει δὲ τοῦ ἰάμβου φησίν" 

ἀλλ᾽, ὠγαϑοί, ἐπορέξαϑ' ὧν μυχὸς πλουτεῖ" 
δὸς Qv, ἄναξ, δὸς καὶ σὺ πότνα μοι νύμφη" 
νόμος κορώνῃ χεῖρα δοῦν ἐπαιτούσῃ. 
τοσαῦτ᾽ ἀείδω δός τι καὶ καταχρήσει. 

κορωνισταὶ δὲ ἐκαλοῦντο οἱ τῇ κορώνῃ ἀγείροντες, ὥς b 
φησι Πάμφιλος ὃ ᾿Δλεξανδρεὺς ἐν τοῖς περὶ ὀνο- 
μάτων" καὶ τὰ ἀδόμενα δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν κορωνίσματα 

2 τοῦ ἀπόλλωνος AC 8 ἤ T' ἄρτον ἤ τ᾽ ἤμαιϑον Mein 
fort. ἢ τί τις 4 τι add. Cas ἕκαστος Schw: ἕκαστος τις AC 
1 αὖϑις AC 8 .ανκλεινὲ A: corr. C 10 γένοιντο À: corr. 
CO κόρη AC 15 ὅκοι Di μὲ πόδε Haupt φέρωσιν Bergk 
ἰφϑέμους Haupt, sed latet adiectivum ad “Μούσῃσιν 16 μού- 
σαισι et ϑύραις Α iT πλείονα A τῶν αἰτέω Di et Mein 
20 δὸς ὦναξ δὸς Α: corr. Bergk πολλά μοι A: corr. llgen 
9229 τοιαῦτ᾽ εἰδὼς À: corr. Mein 
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καλεῖται, Og ἱστορεῖ AyvoxAds ὁ Poótog ἐν Kogo- 
νισταῖς. 60. καὶ χελιδονίξειν δὲ καλεῖται παρὰ ' Pooíoug 
ἀγερμός τις ἄλλος, περὶ ov φησι Θέογνις ἐν β΄ περὶ 
τῶν ἐν Ῥόδῳ ϑυσιῶν (FHG IV 514) γράφων οὕτως" 
εἶδος δέ τι τοῦ ἀγείρειν χελιδονίξειν 'Ρύδιοι καλοῦσιν, 5 
€ γίνεται τῷ Βοηδρομιῶνι μηνί. χελιδονίζειν δὲ λέ- 

γεται διὰ τὸ εἰωϑὸς ἐπιφωνεῖσϑαι" 
ἡλϑ'᾽. ἠλῦε χελιδὼν 
καλὰς ὥρας ἄγουσα. 

καλοὺς ἐνιαυτούς. 10 

ἐπὶ γαστέρα λευκά, 
ὅ ἐπὶ νῶτα μέλαινα. 

παλάϑαν σὺ προκύκλει 
ἐκ πίονος οἴκου 

οἴνου τε δέπαστρον 15 

τυροῦ τε κάνυστρον. 
10 καὶ πυρῶν 

ἃ χελιδὼν καὶ λεκιϑίταν 
οὐκ ἀπωϑεῖται. πότερ᾽ ἀπίωμες ἢ λαβώμεϑα; 

7 , NOSE , M , , JN. 

εἰ μὲν τι δώσεις" εἰ δὲ μή. οὐκ ἑασομεν, 20 

ἢ τὰν ϑύραν φέρωμες ἢ ϑοὐπέρϑυρον 
15 ἢ τὰν γυναῖκα τὰν ἔσω καϑημέναν᾽ 

μικρὰ μέν ἐστι, ῥαδίως νιν οἴσομες. 

ἂν δὴ φέρῃς τι, 
, // , 

μέγα δὴ τι φέροιο. 25 

1 ᾿ἀριστοκλῆς ,Bapp 9 ὥρας et 10 καὶ καλοὺς ἌΓΟΣ corr. 
Hermann 12 κἀπὶ et μέλανα A: corr. Ὁ 18 οὐ προκυλλεὶῖς 
ΑΟ: corr. Herm 15 τυρῶ À: corr. C καννυστρον À: corr. C 
17.18 xol πυρῶν αχελιδὼν A: corr. C, xol πύρνα χελιδὼν Bergk, 
πυρῶν fort. emendata lectio pro τυροῦ (τυρῶ A), sed numeri 
incerti 21 τὸ bzfotvoov AC 23 μικρὰ yao. Bergk μιν 
AC δὲ (pro δὴ) Di, αἴ κα δὲ φέρῃς Wilam ἂν δὲ φέρῃς 
Bergk 95 φέροις AC: corr. Bergk 
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ἄνοιγ᾽ ἄνοιγε τὰν ϑύραν χελιδόνι" 
90 οὐ γὰρ γέροντές ἐσμεν. ἀλλὰ παιδία. 

τὸν δὲ ἀγερμὸν τοῦτον κατέδειξε πρῶτος Κλεόβουλος ὁ 
Aívóvog ἐν Aívàc χρείας γενομένης συλλογῆς χρημάτων." 

61. ἐπεὶ δὲ 'Ροδιακῶν ἱστοριῶν ἐμνήσθημεν. ἰχϑυο- 
λογήσων καὶ αὐτὸς ὑμῖν ἔρχομαι ἀπὸ τῆς καλῆς Ρόδου. 

ἣν εὔιχϑυν εἶναί φησιν ὃ ἥδιστος Πυγκεύς. Eoyeíac 
ovv ὃ Ῥύδιος ἐν τοῖς περὶ τῆς πατρίδος προειπών 

τινα περὶ τῶν κατοικησάντων τὴν νῆσον Φοινίκων 
φησὶν (FH G IV 405) ὡς “οὗ περὶ Φάλανϑον ἐν τῇ Ἰαλυσῷ 
πόλιν ἔχοντες ἰσχυροτάτην τὴν ᾿4χαίαν καλουμένην 

καὶ ὕδατος ἐγχρατεῖς ὄντες χρόνον πολὺν ἀντεῖχον 

Ἰφίκλῳ πολιορκοῦντι. ἦν γὰρ αὐτοῖς καὶ ϑέσφατον ἐν 
χρησμῷ. τινι λελεγμένον ἕξειν τὴν χώραν. ἕως κόρακες 

λευκοὶ γένωνται καὶ ἐν τοῖς κρατῆρσιν ἰχϑύες φανῶ- 

σιν. ἐλπίζοντες οὖν τοῦτ᾽ οὐδέποτε ἔσεσϑαι καὶ τὰ 

πρὸς τὸν πόλεμον ῥαϑυμοτέρως εἶχον. ὁ δ᾽ Ἴφικλος 
πυϑόμενος παρά τινος τὰ τῶν Φοινίκων λόγια καὶ 
ἐνεδρεύσας τοῦ Φαλάνθου πιστόν τινα πορευόμενον 
ἐφ᾽ ὕδωρ. ᾧ ὄνομα ἦν Μάρκας, καὶ πίστεις πρὸς 
αὐτὸν ποιησάμενος. ϑηρεύσας ἰχϑύδια ἐκ τῆς κρήνης 
καὶ ἐμβαλὼν εἰς ὑδρεῖον ἔδωκε τῷ “άρκᾳ καὶ ἐκέλευσε 
φέροντα τὸ ὕδωρ τοῦτο ἐγχέαι εἰς τὸν κρατῆρα ὅϑεν 

τῷ Φαλάνϑῳ dvoyosiro. καὶ ὃ μὲν ἐποίησε ταῦτα" ὁ 
δὲ Ἴφικλος κόρακας ϑηρεύσας καὶ ἀλείψας γύψῳ ἀφῆ-861 
κεν. Φάλανϑος δ᾽ ἰδὼν τοὺς κόρακας ἐπορεύετο καὶ 

ἐπὶ τὸν κρατῆρα' ὡς δὲ καὶ τοὺς ἰχϑῦς εἶδεν, ὑπέλαβε 

7 ᾿Εργείας (ἐργίας C) corruptum; Ἑρμείας Wilam ᾿Ερξίας 
Vossius 10 Ἰαλυσίᾳ Diod. V 57 11 ἀχαιΐδι C 12 ὕδατος 
Κ: δαιτὸς AC 13 πολιορκοῦντι, om. À add. C 16 τὰ del. 
Mein 23 ἐκχέαι AC: corr. Wilam 

ATHENAEUS ΤΙ. - 19 
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τὴν χώραν οὐκ ἔτι αὑτῶν εἶναι καὶ ἐπεκηρυκεύσατο 
^ E ^ e , ς - ΕΣ - M 

πρὸς τὸν IguxAov, ὑπόσπονδος ὑπεξελθεῖν ἀξιῶν μετὰ 
- 1 ey , N -) ΄ 2 

τῶν συν αὐτῷ. συγκαταϑεμένου δὲ τοῦ IgíxAov ἐπι- 

τεχνᾶται ὃ Φάλανϑος τοιόνδε vv καταβαλὼν ἱερεῖα 
καὶ τὰς κοιλίας ἐχκαϑάρας ἐν ταύταις ἐπειρᾶτο ἐξάγειν 

χρυσίον καὶ ἀργύριον" αἰσϑόμενος δὲ 0 Ἴφικλος διε- 
κώλυε. προφέροντός τε τοῦ Φαλάνϑου τὸν ὅρκον ὃν 
GuoGsv, ἐάσειν ἐξάγεσϑαι ὅ τι κα τᾷ γαστρὶ αἴρωνται. 
ἀντισοφίζεται πλοῖα αὐτοῖς διδοὺς ἵνα ἀποκομισϑῶσιν. 
παραλύσας τὰ πηδάλια καὶ τὰς κώπας καὶ τὰ ἵστία, 

ὀμόσαι φήσας πλοῖα παρέξειν. ἄλλο δὲ οὐδέν. ἐν 
ἀπορίᾳ δὲ οἵ Φοί ἐχό λλὰ μὲν τῶν χρη: ορίᾳ δὲ οἵ Φοίνικες ἐχόμενοι πολλὰ μὲν τῶν χρὴ 

, , , e 2 

μάτων κατώρυσσον ἐπισημαινόμενοι τοὺς τόπους. ἵν 
ὕστερόν ποτὲ ἀνέλωνται ἀφικόμενοι, πολλὰ δὲ τῷ 
᾿Ιφίκλῳ κατέλειπον. ἀπαλλαγέντων οὖν τούτῳ τῷ 

d 2 € , - D / ' μέ τρόπῳ ἐκ τῆς χώρας τῶν Φοινίκων κατέσχον τὰ πρά- 
δι A] 2 Ἁ , , 

γματα οἵ Ἕλληνες. τὰ δ᾽ αὐτὰ ἱστορήσας xci IIoAv- 

ξηλος ἐν τοῖς 'Ροδιακοῖς (FHG IV 481) τὰ περὶ τῶν 
; , " 3 - , , » ς c 
ἰχϑύων. φησί. καὶ τῶν κοράκων μόνοι ἤδεσαν ὁ Φακᾶς 

^ e , 2 » , e 19:3 — I 
καὶ ἡ Ovy«tqo αὐτοῦ ΖΙορκία. αὕτη Ó ἐρασϑεῖσα τοῦ 
? , ' , ' , ' - - 
IgíxAov καὶ συνθϑεμένη περὶ γάμου δια τῆς τροφοῦ 

ἔπεισε τὸν φέροντα τὸ ὕδωρ ἰχϑῦς ἀγαγεῖν καὶ ἐωβα- 
λεῖν εἰς τὸν χρατῆρα. καὶ αὐτὴ δὲ τοὺς κόραχας λευ- 
χάνασα ἀφῆκεν." 

62. Κρεώφυλος δ᾽ ἐν τοῖς ᾿Εφεσίων Ὥροις (FHG 
IV 371) “οὗ τὴν Ἔφεσον, φησί. κτίζοντες καὶ πολλα 

ταλαιπωρηϑέντες ἀπορίᾳ τόπου τὸ τελευταῖον πέμψαν- 

6. 7 διεκώλυσε À:corr. C 7 προσφέροντος A:corr. C 8 κατὰ 
γαστρὶ ἃ (γαστρὸς C): corr. K; videntur igitur Rhodii ipsam 
foederis formulam finxisse 26 ὅροις A: corr. Schw | Creophyli 
dialectum ionicam (cf. ἔτεα et ἀγορῇ litt. e) non restitui 

οι 
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τες εἰς ϑεοῦ ἠρώτων ὅπου τὸ πόλισμα ϑῶνται. ὃ δ᾽ 

αὐτοῖς ἔχρησεν ἐνταῦϑα oixítsw πόλιν ἡ ἂν ἰχϑὺς 
δείξῃ καὶ ὗς ἄγριος ὑφηγήσηται. λέγεται οὖν ὅπου 
νῦν ἡ κρήνη ἐστὶν Ὑπέλαιος καλουμένη καὶ ὁ ἱερὸς 
λιμὴν ἁλιέας ἀριστοποιεῖσϑαι, καὶ τῶν ἰχϑύων τινὰ 
ἀποϑορόντα σὺν ἀνθρακιᾷ εἰσπεσεῖν εἰς qogvróv, καὶ 
ἁφϑῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ λόχμην, ἐν ἧ ἔτυχε σῦς ἄγριος 
ὦν" ὃς ὑπὸ rot πυρὸς ϑορυβηϑεὶς ἐπέδραμε τοῦ ὄρους 
ἐπὶ πολύ. ὁ δὴ καλεῖται Τρηχεῖα, καὶ πίπτει ἀκον- 
τισϑεὶς ὅπου νῦν ἐστιν ὁ τῆς ᾿Αϑηνᾶς ναός. καὶ δια- 

βάντες of ᾿Εφέσιοι ἐκ τῆς νήσου, ἔτεα εἴκοσιν οἰκή- 

σαντες, τὸ δεύτερον [εἴκοσι] κτίζουσι Τρηχεῖαν καὶ τὰ 
ἐπὶ Κορησσόν., καὶ ἱερὸν ᾿“ρτέμιδος ἐπὶ τῇ ἀγορῇ 
ἱδούσαντο ᾿Ζ“πόλλωνοός τε τοῦ Πυϑίου ἐπὶ τῷ λιμένι." 

63. τοιούτων οὖν ἔτι πολλῶν λεγομένων τότε ἐξά- 
κουστος ἐγένετο κατὰ πᾶσαν τὴν πόλιν αὐλῶν τὲ 

βόμβος καὶ κυμβάλων ἦχος ἔτι τε τυμπάνων κτύπος 
μετὰ ὠδῆς ἅμα γινόμενος. ἔτυχεν δὲ οὖσα ἑορτὴ τὰ 
Παρίλια μὲν πάλαι καλουμένη. νῦν δὲ Ῥωμαῖα, τῇ. 

τῆς πόλεως Τύχῃ ναοῦ καϑιδρυμένου ὑπὸ τοῦ πάντα 
ἀρίστου καὶ μουσικωτάτου βασιλέως ᾿4δριανοῦ" ἐκεί- 
νην τὴν ἡμέραν κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπίσημον ἄγουσι πάντες 
οἵ τὴν Ῥώμην κατοικοῦντες καὶ of ἐνεπιδημοῦντες τῇ 

πόλει. ὁ ovv Οὐλπιανὸς ᾿ἄνδρες, ἔφη, τί τοῦτο; 
εἰλάπιν᾽ ἠὲ γάμος: ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ᾽ ἐστίνβ62 

(α 296). 

2 ἡ ἂν C: ἥντινα Α, fort. ἡ ἄν σφιν 4 ἡ Ὕπέλαιος Di 
7 ἔτυχεν ve c cf. v. 8 11 ἔτεα εἴκοσιν deleto εἴκοσι v. 12 
Wilam (ἔτεα κα΄ Cas): ἔτεά τ ἃ 12 κτίξζουσι τὴν πόλιν κατά 
τε τὴν Tony. Wilam, sed Τρηχεῖα nomen Ephesi apud Steph. 
B. 5. Ἔφεσος 19 παράλια AC: corr. Palmerius — 928 εἰλαπί- 
νηξγαμος ἃ 

19* 

e 
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καί τινος εἰπόντος ὅτι βαλλίξουσιν οἷ κατὰ τὴν πόλιν 

ἅπαντες τῇ 0tQ, “ὦ λῷστε", ὁ Οὐλπιανὸς γελάσας 

ἔφη. "xc τίς “Ελλήνων τοῦτο βαλλισμὸν ἐκάλεσεν, δέον 
εἰρηκέναι κωμάζουσιν ἢ χορεύουσιν dj τι ἄλλο τῶν 
εἰρημένων. σὺ δὲ ἡμῖν ἐκ τῆς Συβούρας ὄνομα 
πριάμενος 

ἀπώλεσας τὸν οἶνον ἐπιχέας ὕδωρ (Aristias p. 563 Ν)᾽ 
καὶ ὁ Μυρτίλος ἔφη" ᾿ἀλλὰ μὴν καὶ “Ελληνικώτερον 
ἀποδείξω σοι τὸ ὄνομα. ὦ φίλε ᾿Επιτίμαιε. πάντας 
γὰρ ἐπιστομίζειν πειρώμενος οὐδενὸς μὲν ἀμαϑίαν 
κατέγνως. σαυτὸν δ᾽ ἀποφαίνεις κενότερον λεβηρίδοςἷ. 

᾿ΕἘπίχαρμος., ὦ ϑαυμασιώτατε, ἐν τοῖς Θεαροῖς μέμ- 
νηται τοῦ βαλλισμοῦ. καὶ οὐ μακράν ἐστι τῆς Σικελίας 

ἡ Ἰταλία. ἐν οὖν τῷ δράματι οἱ ϑεωροὶ καϑορῶντες 

τὰ ἐν Πυϑοῖ ἀναϑήματα καὶ περὶ ἕκάστου λέγοντές 
φασι καὶ τάδε (p.242 L) 

λέβητες χάλκιοι, 
κρατῆρες. ὀδελοί. τοῖς γα μὰν ὑπωδέλοις 
και λωτε βαλλιξόντες σιοσσον χρῆμα εἴη. 

καὶ Σώφρων δ᾽ ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Νυμφοπόνῳ 
φησίν (fr. 51 Boy ἱχἤπειτα λαβὼν προῆχε. τοὶ δ᾽ ἐβάλ- 
λιζον. καὶ πάλιν (ἔν. 38). ᾿βαλλίξζοντες τὸν ϑάλαμον 
σκατὸς ἐνέπλησαν. ἀλλὰ μὴν καὶ άλεξις ἐν Κουρίδι 

φησί (II 338 K)' 

καὶ γὰρ ἐπὶ κῶμον .... ἀνθρώπων ὁρῶ 
πλῆϑος προσιὸν ὡς τῶν καλῶν τε κἀγαϑῶν 

ἐνθάδε συνόντων. μὴ γένοιτό μοι μόνῳ 

5 ἐκ γῆς σιβουρας A: corr. Cas 9 ἐπεὶ τιμαῖς À: corr. 
Schw 11 κενώτερον ἃ: corr. C 17 χάλκεον À χάλκειοι IX 
408d: corr. Ahr 19 extr. fort. χρήμασιν 23 σχάτους A: 
corr. Ahr 25 κώμων A: corr. Cas πλεῖστον suppl. Naber 
26 προσιόντων, og καλῶν Mein 

10 

15 

20. 

25 



5 

10 

15 

20 

25 

TER 293 

νύκτωρ ἀπαντῆσαι καλῶς πεπραγόσιν 
ὑμῖν περὶ τὸν βαλλισμόν" oU γὰρ ἄν ποτε 
ϑοίμάτιον ἀπενέγκαιμι μὴ φύσας πτερᾶ. 

οἶδα δὲ καὶ ἀλλαχόϑι τοὔνομα καὶ ἀναπεμπασάμενος 
ἐξοίσω. 04. σὺ δὲ ἡμῖν δίκαιος εἶ λέγειν, ὃ καὶ τῶν 
Ὁμηρικῶν μεμνημένος τούτων (« 225) 

τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ᾽ ἔπλετο; τίπτε δέ σε 

χρεῶν: 
εἰλάπιν᾽ ἠὲ γάμος; ἐπεὶ ovx ἔρανος τάδε γ᾽ ἐστίν. 

τίνι διαφέρει ἀλλήλων. ἐπεὶ δὲ σιγᾷς, ἐγὼ ἐρῶ. κατὰ 
γὰρ τὸν Συραχόσιον ποιητὴν (Epich. p. 262 L)' 

τὰ πρὸ τοῦ δύ᾽ ἄνδρες ἔλεγον. εἷς ἐγὼν ἀποχρέω. 
τὰς ϑυσίας καὶ τὰς λαμπροτέρας παρασχευὰς ἐκάλουν 

οἵ παλαιοὶ εἰλαπίνας καὶ τοὺς τούτων μετέχοντας εἰλα- 

πιναστάς. ἔρανοι δέ εἰσιν αἷ ἀπὸ τῶν συμβαλλομένων 
συναγωγαί. ἀπὸ τοῦ συνερᾶν καὶ συμφέρειν ἕκαστον. 
καλεῖται δ᾽ ὁ αὐτὸς καὶ ἔρανος καὶ ϑίασος καὶ οἵ συν- 

ἰόντες ἐρανισταὶ καὶ ϑιασῶται. καλεῖται δὲ καὶ ὁ τῷ 

Ζιονύσῳ παρεπόμενος ὄχλος 9í«cog, ὡς Εὐριπίδης 

φησίν (Bacch. 680)* 

ὁρῶ δὲ ϑιάσους τρεῖς γυναικείων χορῶν. 
τοὺς μὲν οὖν ϑιάσους ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ προσηγόρευον" 

καὶ γὰρ αὐτοὺς τοὺς ϑεοὺς οἵ “άκωνες σιούς φασι. 

τὰς δ᾽ εἰλαπίνας ἀπὸ τῆς ἐν αὐταῖς παρασκευῆς γινο- 

μένης καὶ δαπάνης. λαφύττειν γὰρ καὶ λαπάξειν τὸ 
ἐκκενοῦν καὶ ἀναλίσκειν. ὅϑεν καὶ ἐπὶ τοῦ πορϑεῖν 
τὸ ἀλαπάξειν οἱ ποιηταὶ τάττουσι. καὶ τὰ διαρπαξζόμενα 
κατὰ τὴν λάφυξιν λάφυρα. τὰς δὲ τοιαύτας εὐωχίας 

4 fort. {ζκείμενον» καὶ 9 τάδε τ A 16 εἰσαγωγαὶ AC 
(Eust. 1702, 6): συναγωγαὶ Eust. 1119, 12 18 συνθιασῶται 
AC: corr. Wilam 28 fort. ϑιούς 28 fort. λαπάττειν γὰρ cf. Hes 

d 

f 
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805 Αἰσχύλος καὶ Εὐριπίδης (Med. 198) εἰλαπίνας ἀπὸ 
τοῦ λελαπάχϑαι. λάπτειν δὲ τὸ τὴν τροφὴν ἐκπέττειν 
καὶ xevovuevov λαγαρὸν γίγνεσθαι" ὅϑεν ἀπὸ μὲν τοῦ 

λαγαροῦ ἡ λαγών., ὥσπερ καὶ λάγανον, ἀπὸ δὲ τοῦ 
λαπάττειν λαπάρα. λαφύττειν δέ ἐστι τὸ δαψιλῶς καὶ 

ἐπὶ πολὺ λαπάττειν καὶ ἐκκενοῦν. τὸ δὲ δαπανᾶν ἀπὸ 

τοῦ δάπτειν λέγεται" καὶ τοῦτο δὲ τοῦ δαψιλοῦς ἔχεται. 

διόπερ ἐπὶ τῶν ἀπλήστως καὶ ϑηριωδῶς ἐσϑιόντων 
τὸ δάψαι καὶ δαρδάψαι. Ὅμηρος (y 259) 

ἀλλ᾽ ἄρα τόν γε κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατέδαψαν. 10 

Cx 

b τὰς δ᾽ εὐωχίας ἐκάλ »X ἀπὸ τῆς ὀχῆς, ἢ ἐσ g χίας ἐκάλουν οὐκ ἀπὸ τῆς ὀχῆς, ἤ ἐστι 
τροφή. ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ κατὰ ταῦτα εὖ ἔχειν. εἰς ἃς δὴ 

ι X - , , 
συνιόντες οἵ τὸ ϑεῖον τιμῶντες καὶ εἰς εὐφροσύνην 
καὶ ἄνεσιν αὑτοὺς μεϑιέντες τὸ μὲν ποτὸν μέϑυ. τὸν 
δὲ τοῦτο δωρησάμενον ϑεὸν Μίῆεθϑυμναῖον καὶ “υαῖον 1ὅ 
καὶ Εὔιον καὶ ᾿Ιήιον προσηγόρευον. ὥσπερ καὶ τὸν 
μὴ σκυϑρωπὸν καὶ σύννουν ἱλαρόν. διὸ καὶ τὸ δαι- 

, er 2067 , 2 ^ , χα 

μόνιον ἵλεων ἠξίουν γίνεσθαι ἐπιφωνοῦντες (y (xj. οϑεν 

ς καὶ τὸν τόπον ἐν ᾧ τοῦτο ἔπραττον ἱερὸν ὠνόμαζον. 
ὅτι δὲ τὸν αὐτὸν ἵλεων καὶ ἱλαρὸν ἔλεγον δηλοῖ 20 
ZE ? REA , ὃ , "E aus φιππος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι ᾿Εμπολήη 
περὶ ἑταίρας δέ τινος λέγει (II 254 K)* 

ἔπειτά γ᾽ εἰσιόντ᾽, ἐὰν λυπούμενος 
τύχῃ τις ἡμῶν, ἐκολάκευσεν ὑ δέως" 
ἐφίλησεν οὐχὶ συμπιέσασα τὸ στόμα 25 
ὥσπερ πολέμιος. ἀλλὰ τοῖσιν στρουϑίέοις 

5 χανοῦσ᾽ ὁμοίως" ἥ G&, παρεμυϑήσατο 

10 τὸν δ᾽ ἄρα αλλ A 14 τὸν μὲν A: corr. C 15 τοῦτον 
AC: corr. Mus 23 λυπουμένοις Α: corr. XIII p. 571e 26 πο- 
λέμιον ἃ p.571 4 {7 χαυνοῦσ᾽ AC: corr. Mein ἤ σε A (ἧς 
ἐπαρεμ. p. 571): σε Mus, ἧσε Turnebus, ἔκυσε Kock 
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ἐποίησέ &' ἱλαρὸν εὐθέως (v » ἀφεῖλε πᾶν 
αὐτοῦ τὸ λυποῦν κἀπέδειξεν ἵλεων. 

65. of δ᾽ ἀρχαῖοι καὶ τοὺς ϑεοὺς ἀνθρωποειδεῖς ἃ 

ὑποστησάμενοι καὶ τα περὶ τὰς ἑορτὰς διέταξαν. δρῶν- 
τὲς γὰρ ὡς τῆς μὲν ἐπὶ τὰς ἀπολαύσεις δρμῆς οὐχ 
οἷόν τε τοὺς ἀνθρώπους ἀποστῆσαι. χρήσιμον δὲ καὶ 
συμφέρον τοῖς τοιούτοις εὐτάκτως καὶ κοσμίως ἐθίζειν 

χρῆσϑαι. χρόνον ἀφορίσαντες καὶ τοῖς ϑεοῖς προϑύ- 
σαντὲς οὕτω μεϑῆκαν αὕὑτους εἰς ἄνεσιν. ἵν᾽ ἕκαστος 

ἡγούμενος ἥκειν τοὺς ϑεοὺς ἐπὶ τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς 
σπονδὰς μετὰ αἰδοῦς τὴν συνουσίαν ποιῆται. Ὅμηρος e 
γοῦν φησιν (y 435) 

ἦλθε δ᾽ ᾿4ϑήνη 
ἱρῶν ἀντήσουσα. 

καὶ ὃ Ποσειδῶν (α 922.95) 
Αἰϑίοπας μετεκίαϑε τηλόϑ'᾽ ἐόντας. 

ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑἕκατόμβης. 
καὶ 0 Ζεὺς (A 424) 

χϑιζὸς ἔβη μετὰ δαῖτα, ϑεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες Émovro. 
x&v ἄνϑρωπος δέ που παρῇ πρεσβύτερος καὶ τῇ προ- 

αιρέσει σπουδαῖος. αἰδοῦνται λέγειν τι τῶν ἀσχημόνων 
ἢ καὶ πράττειν. ὡς καὶ ᾿ΕἘπίχαρμός που φησιν (p. 260 Τὴ)" 

ἀλλὰ καὶ σιγῆν ἀγαϑόν, ὅκκα παρέωντι κάρρονες. f 

ὑπολαμβάνοντες οὖν τοὺς ϑεοὺς πλησίον αὑτῶν εἶναι 

τὰς ἑορτὰς κοσμίως καὶ σωφρόνως διῆγον. ὅϑεν οὔτε 
κατακλίνεσϑαι παρα τοῖς ἀρχαίοις ἔϑος. ἀλλὰ ᾿δαίνυνϑ᾽ 

ἑξόμενοι᾽ (y 411), οὔτ᾽ εἰς μέϑην πίνειν, ἀλλ᾽ "ἐπεὶ 
ἔσπεισάν v ἔπιόν 9' ὅσον ἤϑελε ϑυμός, ἔβαν οἶκόνδε 
ἕχαστος᾽ (y 395). 66. of δὲ νῦν προσποιούμενοι ϑεοῖς 

1 z' add. ex p. 571 23 παρέοντι À: corr. Ahr 
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ϑύειν καὶ συγκαλοῦντες ἐπὶ τὴν ϑυσίαν τοὺς φίλους 
364x«L 

, od ^ 

τοὺς οἰκειοτάτους καταρῶνται μὲν τοῖς τέκνοις. 

λοιδοροῦνται δὲ ταῖς γυναιξί. κλαυϑμυρίξουσιν τοὺς 

οἰκέτας. ἀπειλοῦσι τοῖς πολλοῖς. μονονουχὶ τὸ τοῦ 
e , , ͵ Ó 

Ομήρου λέγοντες (B 381) 
- S E ^ , M 

νῦν δ᾽ ἔρχεσϑ'᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν "Aoqa, 
- , ς e z 

ἐπὶ νοῦν λαμβάνοντες τὰ εἰρημένα ὑπὸ τοῦ τὸν Χεί- 
ρωνα πεποιηκότος. eive Φερεκράτης ἐστὶν εἴτε Νι- 

κόμαχος 0 ῥυϑμωικὸς ἢ ὅστις δή ποτε (1193 Κ᾽᾽ 
μηδὲ σύ γ᾽ ἄνδρα φίλον καλέσας ἐπὶ δαῖτα ϑάλειαν 
" e - , M Ἁ 3 M , δ, . 

b  &y90v ὁρῶν παρεόντα᾽ κακὸς γὰρ ἀνὴρ τόδε ῥέζει 
ἀλλὰ μάλ᾽ εὔκηλ : Υ ρπε T ἐχεῖ ͵ ἤλος τέρπου φρένα τέρπε v ἐκεῖνον. 

νῦν 
UN , ' 5.2 c / ' 3 fem 

δὲ τούτων uiv οὐδ᾽ ὅλως μέμνηνται, τὰ δὲ &Eng 

αὐτῶν ἐκμανϑάνουσιν. ἅπερ πάντα éx τῶν εἰς Ἡσίοδον 
3 , , 2 , Y , P4 

ἀναφερομένων μεγάλων ᾿Ηοίων [καὶ μεγαλῶν Εργων] 

πεπαρῴώδηται" 
ἡμῶν δ᾽ ἤν τινά τις χαλέσῃ ϑύων ἐπὶ δεῖπνον, 

*? E , 

&y90us0' ἣν ἔλθῃ καὶ ὑποβλέπομεν παρεόντα 
χὥῶττι τάχιστα ϑύραξ᾽ ἐξελθεῖν βουλόμεϑ᾽ αὐτόν. 
εἶτα γνούς πῶς τοῦϑ᾽ ὑποδεῖται, κατά τις εἶπε 

τῶν ξυμπινόντων ἤδη σύ; τί οὐχ ὑποπίνεις: 
3 , , DP TARESICIR TAM esI ἘΣ DP weno , 

οὐχ ὑπολύσεις αὐτόν; ὃ δ᾽ ἄχϑεται αὐτὸς ὁ ϑύων 
τῷ κατακωλύοντι καὶ εὐθὺς ἔλεξ᾽ ἐλεγεῖα (Theogn. 

4617)" 
t , ΣΝ 0957, , , DE CME E μηδένα μήτ᾽ ἀέκοντα μένειν κατέρυκε παρ᾽ ἡμῖν 
TM và 3 9 , ὩΣ] ὃ , , Ἢ iJ T ux9' εὔδοντ᾽ ἐπέγειρε, Σιμωνίδη. οὐ γὰρ ἐπ 

οἴνοις 

8 καλὰ μυρίζουσιν À πλήττουσι C: corr. Cas [18 μέμνηται 
Α: corr. Cas 18 cancellos posuit ΠῚ 106 παρῴδηται À: corr. 
Mein 19 χόττι A: corr. Di ϑύρας A: corr. Cob 26. 27 ἐπ΄ 
οἴνοις nihili, fort. ἑτοίμως 

10 
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10 τοιαυτὶ λέγομεν δειπνίζοντες φίλον ἄνδρα; 

ἔτι δὲ καὶ ταῦτα προστέϑεμεν (Hes. op. 722) 

μηδὲ πολυξείνου δαιτὸς δυσπέμφελον εἶναι d 
ἐκ κοινοῦ" πλείστη τε χάρις δαπάνη τ᾽ ὀλιγίστη. 

5 617. καὶ ϑύοντες μὲν τοῖς ϑεοῖς ὀλίγιστα εἰς τὰς ϑυσίας 

καὶ τὰ τυχύντα δαπανῶμεν. ὥσπερ ὁ καλὸς Μένανδρος 
ἐν τῇ Mer οὐ (IV 161 M)* 

εἶτ᾽ οὐχ ὅμοια πράττομεν καὶ ϑύομεν" 
ὅπου γε τοῖς ϑεοῖς μὲν ἠγορασμένον 

10 δραχμῶν ἄγω προβάτιον ἀγαπητὸν δέκα, 
αὐλητρίδας δὲ καὶ μύρον καὶ ψαλτρίας. 

5 Μενδαῖον, Θάσιον., ἐγχέλεις, τυρόν, μέλι 
μικροῦ ταλάντου" γίνεται τὸ κατὰ λόγον e 
δραχμῶν uiv ἀγαϑὸν ἄξιον λαβεῖν δέκα 

15 ἡμᾶς, ἐὰν καὶ καλλιερηϑῇ τοῖς ϑεοῖς. 
τούτων δὲ πρὸς ταῦτ᾽ ἀντανελεῖν τὴν ζημίαν. 

10 πῶς οὐχὶ τὸ κακὸν τῶν ἱερῶν διπλάζξεται: 
ἐγὼ μὲν οὖν Qv γε ϑεὸς οὐκ εἴασα τὴν 
ὀσφὺν ἂν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἐπιϑεῖναί ποτε, 

20 εἰ ux καϑήγιζέν τις ἅμα τὴν ἔγχελυν. 

ἵνα Καλλιμέδων ἀπέϑανεν. εἷς τῶν συγγενῶν. 

68. ὀνομάζουσι δ᾽ οἵ ἀρχαῖοι καὶ ἐπιδόσιμά τινὰ f 
δεῖπνα. ἅπερ ᾿Δλεξανδρεῖς λέγουσιν ἐξ ἐπιδομάτων. 
"AlsÉug γοῦν ἐν Τῇ εἰς τὸ φρέαρ φησί (1 819 K)' 

25 νυνί TÉ μὲ 

ὁ δεσπότης προὔπεμψεν οἴνου κεράμιον 

8 ὅμοια IV 146 d: ἅπαντα A [10 ἀγαπητῶν À: corr. p. 146 
12 ἐγχέλεις, Θάσιον Pors: non sufficit coll. p. 146, ubi ταύτας, 
Θάσιον, ἐγχέλεις 18 τὸ p. 146: τε Α 10 ἀνελεῖν À: corr. 
Dobr 17 versum delendum putat Wilam 25 us Schw: 
μοι ἃ νυνί ys vo. Mein 
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τῶν ἔνδοϑεν κομιοῦντ᾽. B. ἐχεῖϑεν; μανθάνω" 
ἐπιδόσιμον παρὰ τἄλλα τοῦτ᾽ ἔσται. Α. φιλῶ 
αἰσϑητικὴν γραῦν. 

καὶ Κρώβυλος ἐν Ψευδυποβολιμαίῳ (IV 567 M)* 

365 “άχης, ἐγὼ δὲ πρὸς σέ. πρόαγε. B. ποῖ; 
A. ὅποι u^ ἐρωτᾶς; ὡς Φιλουμένην, παρ᾽ y. 
τἀπιδόσιμ᾽ ἡμῖν ἐστιν᾽ ἧς ἐχϑὲς πιεῖν 

κυάϑους ἀκράτου μ᾽ ἐβιάσω σὺ δώδεκα. 
οἴδασι δὲ οἵ ἀρχαῖοι καὶ τὰ νῦν καλούμενα ἀπὸ σπυ- 
ρίδος δεῖπνα. ἐμφανίζει δὲ Φερεκράτης περὶ τού- 
τῶν ἐν ᾿Επιλήσμονι ἢ Θαλάττῃ οὕτως (I159 K) 

συσχευασάμενος δεῖπνον ἐς τὸ σπυρίδιον 
ἐβάδιξεν ὡς πρὸς ὠφελην. 

τοῦτο δὲ σαφῶς δηλοῖ τὸ ἀπὸ σπυρίδος δεῖπνον. ὅταν 
τις αὐτὸς αὑτῷ σκευάσας δεῖπνον καὶ συνϑεὶς εἰς σπυ- 

οίδα παρά τινα δειπνήσων ἴῃ. σύνδειπνον εἴρηκεν 
ἐπὶ συμποσίου Πυσίας ἐν τῷ κατὰ Μικίνου φόνου 
(fr. 174 Ταῦ). φησὶν γάρ᾽ “ἐκεῖνον ἐπὶ τὸ σύνδειπνον 
κεκλημένον" καὶ Πλάτων δ᾽ ἔφη (symp. p. 172b?) 

"roig τὸ σύνδειπνον ποιησαμένοις. καὶ ᾿“ριστοφάνης 
Γηρυτάδῃ ( 429 K) 

ἐν τοῖσι σννδείπνοις ἐπαινῶν Αἰσχύλον. 
διόπερ τινὲς καὶ τὸ Σοφοκλέους δρᾶμα κατὰ τὸ οὐ- 
δέτερον ἐπιγράφειν ἀξιοῦσιν Σύνδειπνον. καλοῦσι δέ 
τινα καὶ συναγώγιμα δεῖπνα, ὡς Ἥλεξις ἐν Φιλοκάλῳ 
ἢ Νύμφαις (1 389 K)' 

κατάκεισο χἀκείνας κάλει. 

1 sie distinxit K — 6 ὅποι Jacobs: οποὺ ἃ 8 ἀχρᾶτου μ᾽ 
Dobr: ἕκατον A (ἕκαστον Cas) 19 ἐς (sig) Runkel: ἕν A 
13 πρὸς OgsA(av Mein, sed potest verbum προσωφελεῖν fuisse 
22 roig À: corr. Brunck 

5 
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συναγώγιμον ποιῶμεν. ἀλλ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
κυμινοπρίστης ὁ τρόπος ἐστί σου πάλαι. 

καὶ Ἔφιππος ἐν Γηρυόνῃ (II 252 K) 
καὶ συναγώγιμον 

5 συμπόσιον ἐπιπληροῦσιν. 
ἔλεγον δὲ συνάγειν καὶ τὸ 'uer! ἀλλήλων πίνειν καὶ 
συναγώγιον τὸ συμπόσιον. Μένανδρος ᾿Εμπιμπρα- 

μένῃ (IV 115 M) 
καὶ νῦν ὑπὲρ τούτων συνάγουσι κατὰ μόνας. 

10 εἶθ᾽ ἑξῆς ἔφη" 
ἐπλήρωσέν τε τὸ συναγώγιον. d 

μήποτε δὲ τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ ἀπὸ συμβολῶν καλούμενον. 
τίνες δ᾽ εἰσὶν αἱ συμβολαὶ αὐτὸς ΄άλεξις ἐν Μαν- 

δροαγοριζομένῃ σημαίνει διὰ τούτων (II 349 K)' 

15 ἥξω φέρουσα συμβολὰς τοίνυν ἅμα. 
B. πῶς συμβολάς; A4. τὰς ταινίας ol Χαλκιδεῖς 

καὶ τοὺς ἀλαβάστους συμβολὰς καλοῦσι, γραῦ. 

᾿Αργεῖοι δ᾽, ὡς ἐν τοῖς ὑπομνήμασίφησιν Ἡγήσαν δρος" 
γράφει δ᾽ οὕτως (FHG IV 419) τὴν συμβολὴν τὴν εἰς 

20 τὰ συμπόσια ὑπὸ τῶν πινόντων εἰσφερομένην ᾿᾽Ζργεῖοι 
χῶν καλοῦσι, τὴν δὲ μερίδα αἶσαν." A 

69. οὐκ ἀνάρμοστον δὲ xal τούτου τοῦ συγγράμ- 
ματος τέλος εἰληφότος, ἑταῖρε Τιμόκρατες. αὐτοῦ κα- 
ταπαύσω τὸν λόγον, μὴ καὶ ἡμᾶς τις οἰηϑῇ κατὰ τὸν 

25 "᾽πμπεδοκλέα ἰχϑῦς ποτὲ γεγονέναι. φησὶ γὰρ ὃ φυ- 
σικός (ν. 888 St) 

ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ γενόμην κούρη τὲ κόρος τε. 
ἀμνός τ᾽ οἰωνός τε καὶ ἐξ ἁλὸς ἔμπορος ἰχϑύς. 

5 ἐπικληροῦσιν À: corr. Cas. 7 ἐν πιμπραμένηι ἃ 28. 24 
» 2 9 , 

καταπαῦσαι À: corr. K, nam ovx ἀνάρμοστον ad τέλος refe- 
rendum 98 ϑάμνος AC: corr. Schneidewin 
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366 4Ὄόρπου δ᾽ ἐξαῦτις μνησώμεϑα. χερσὶ δ᾽ ἐφ᾽ ὕδωρ 

e 

χευάντων᾽ μῦϑοι δὲ xal ἠῶϑέν περ ἔδονται (ὃ 213) 
ἐμοί τε καὶ σοί, ὦ Τιμόκρατες. περιενεχϑέντων γὰρ 
κωλήνων καί τινος εἰπόντος & τακεραί εἶσι. ἱπαρὰ τίνι 

κεῖται τὸ ταχερόν: ὁ Οὐλπιανὸς ἔφη. "xol σίναπυ 
ὃὲ τίς εἴρηκε τὸ νᾶπυ; ὁρῶ γὰρ ἐν παροψίσι περιφε- 
Qousvov μετὰ τῶν κωλεῶν. οἶδα γὰρ καὶ οὕτως λε- 
γόμενον κωλεὸν ἀρσενικῶς χαὶ οὐχ. ὡς ot ἡμεδαποὶ 
᾿ἀϑηναῖοι. μόνως ϑηλυκῶς. ᾿Επέχαορμος γοῦν ἐν Me- 
γαρίδι φησέν (ρ. 3461.) “ὀρύα. τυρίδιον, κωλεοί, σφον- 
δύλοι. τῶν δὲ βοωμάτων οὐδὲ ἕν. καὶ ἐν Κύκλωπι 
(p. 248 1)" 

χορδαί τε ἁδὺ ναὶ μὰ Δία χὠ κωλεός. 
μάϑετε δὲ καὶ τοῦτο παρ᾽ ἐμοῦ. ὦ σοφώτατοι. ὅτι νῦν 
ὁ ᾿Επίχαρμος καὶ χορδὴν ὠνόμασεν. ἀεί ποτε ὀρύαν 
καλῶν. καὶ ἅλας δὲ ἡδυσμένους ὁρῶ ἐν ἄλλαις παρο- 
ψίσιν. ἀνηδύντων δὲ ἁλῶν πλήρεις oí κυνικοί, παρ᾽ 
οἷς κατὰ τὸν ᾿ἀντιφάνην, λέγει δ᾽ ἐν Κωρύχῳ τις 
ἄλλος κύων (II 66 K)' 

τῶν ϑαλαττίων δ᾽ ἀεὶ 

ὔὄψων ἕν ἔχομεν, διὰ τέλους δὲ roU9', ἅλας. 
22. ἐπὶ δὲ τούτοις πίνομεν 
οἰνάριον. ἦδος νὴ 40 οἰκίας τρόπον. 

B. πῶς ἧδος; 4. οἷον τοῖς παροῦσι συμφέρει 

ΤΩΝ €IC A APXH Τὸν ἰδ 2 χαίρει δ᾽ ἐφ᾽ A ὄ τακεροΐ 
s (apud Cas), sed cf. v. 8sqq et Photius s. v. κωλῆν; oratio 
videtur mutila 6 σίναπι À: corr. Di 8 κωλεῶν Cas: xo- 
Anvor ἃ 9 ὑμεδαποὶ Cas 11 ορεατηρηδιον A; ὄρυα Cas 
(099v Schw), τυρέδιον Mus 20 fort. ἄναλος (insulsus) κύων 
21 αἰεί A — 29 ἅλα À: corr. Schw 24 εἶδος À: corr. Sehw, re- 
liqua vix sana 25 ποσειδος A: πῶς Cob zóog Kock 
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ἁπαξάπασιν ὀξυβάφῳ ποτηρίῳ. 
ὁρῶ δὲ καὶ μετὰ ὄξους ἀναμεμιγμένον γάρον. οἶδα 
δὲ ὅτε νῦν τινες τῶν Ποντικῶν ἰδίᾳ καϑ᾽ αὑτὸ κατα- 

σχευάξζονται ὀξύγαρον.ἢ 
2. πρὸς ταῦτα ἀπαντήσας 0 Ζωίλος ἔφη" “2ροι- 

στοφάνης. ὦ ovrog, ἐν Δημνίαις τὸ τακερὸν ἔταξεν 
ἐπὶ τοῦ τρυφεροῦ λέγων οὕτως ( 486 K) 

“ῆμωνος κυάμους τρέφουσα τακεροὺς καὶ καλούς. 

καὶ Φερεκράτης Κραπατάλλοις (I 169 K) 
τακεροὺς ποιῆσαι τοὺς ἐρεβίνϑους αὐτόϑι. 

σέίνηπυ δ᾽ ὠνόμασε Νίκανδρος ὁ Κολοφώνιος ἐν μὲν 
Θηριακοῖς οὕτως (v. 931 cf. p. 159 Schn)' 

ἢ μὴν xci σικύην χαλκήρεα ἠὲ σίνηπυ. 
ἐν δὲ τοῖς Γεωργικοῖς (fr. 10, 16 Schn) 

σπέρματά τ᾽ ἐνδάκνοντα σινήπυος. 

καὶ πάλιν (fr. 84 Schn) 

κάρδαμ᾽ ἀνάρρινόν τε μελάμφυλλόν τε σίνηπυ. 
Κράτης δ᾽ ἐν τοῖς περὶ τῆς ᾿Δττικῆς λέξεως ᾽Ζ4ρι- 

στοφάνη παριστᾷ λέγοντα" 

χἄβλεπε σίναπυ καὶ τὰ πρόσωπ᾽ ἀνέσπασε. 
χκαϑά φησι Σέλευκος ἐν τοῖς περὶ ᾿Ελληνισμοῦ" ἐστὶ 

δ᾽ ὁ στίχος ἐξ ᾿Ιππέων (631) καὶ ἔχει οὕτως" ᾿κἄβλεψε 

v&zv. οὐδεὶς δ᾽ ᾿Δττικῶν σίναπυ ἔφη. ἔχει δὲ ἑκάτερον 
λόγον. νᾶπυ μὲν γὰρ οἷον v&qv, ὅτι ἐστέρηται φύσεως" 
ἀφυὲς γὰρ καὶ μικρόν, ὥσπερ καὶ ἡ ἀφύη. σίναπυ 
δὲ ὅτι σίνεται τοὺς ὦπας ἐν τῇ ὀδμῇ, ὡς καὶ τὸ κρόμ- 
uvov ὅτι τὰς κόρας μύομεν. Ξέναρχος δὲ ὁ κωμῳ- 

διοποιὸς ἐν Σιχύϑαις ἔφη (II 472 Κ)᾽ 

1 ἁπαξαναπασιν A: corr. Mus, sed totum versum non in- 
tellego 10 αὐτόϑεν Schw coll. II p. 55b 11 σινηπι AC 
17 κάρδαμον ἄρρινον Α: corr. Cas 20 καὶ βλέπε A. 

367 
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τουτὶ τὸ κακὸν οὔκ ἐστ᾽ ἔτι 
κακόν. τὸ ϑυγάτριόν γέ μου σεσινάπικεν 
διὰ τῆς ξένης. 

ἁλῶν δὲ καὶ ὄξους μέμνηται ὁ καλὸς ᾿ἀριστοφάνης 
ἐν τοῖς περὶ Σϑενέλου τοῦ τραγικοῦ λέγων (I429 K) 5 

καὶ πῶς ἐγὼ Σϑενέλου φάγοιμ᾽ ἂν ῥήματα; 
εἰς ὄξος ἐμβαπτόμενος ἢ λευκοὺς ἅλας; 

8. ἡμεῖς μὲν οὖν σοι ταῦτα. καλὲ ἄνϑρωπε, ζητοῦντι 
συνεισευπορήσαμεν" σὺ δ᾽ ἡμῖν ἀποχρίνασϑαι δίκαιος 
εἶ παρὰ τίνι ἐπὶ τοῦ ἀγγείου ἡ παροψὶς κεῖται. ἐπὶ 10 
μὲν γὰρ ὄψου παρεσκευασμένου ποικίλου καὶ εἴδους 

τινὸς τοιούτου Πλάτωνα οἶδα εἰρηκότα ἐν ᾿Εορταῖς 
οὕτως (1 609 K) 

ὁπόϑεν ἔσοιτο μᾶξα καὶ παροψίδες. 
ἐν δὲ Εὐρώπῃ πάλιν ἐπὶ παροψήματος διὰ πλειόνων 15 
εἴρηκεν, ἐν οἷς ἐστι καὶ τάδε (I 611 K) 

A. γυνὴ καϑεύδουσ᾽ ἐστὶν ἀργόν. B. μανϑάνω. 
A. ἐγρηγορυίας δ᾽ εἰσὶν αἱ παροψίδες 
αὐταὶ μόνον κρεῖττον πολὺ χοῆμ᾽ εἰς ἡδονὴν 
ἢ τἄλλα βεῖν οὐ γάρ τινες παροψίδες 20 

5 εἰσ᾽. ἀντιβολῶ σ᾽; 
x&v τοῖς δ᾽ ἑξῆς δίεισιν ὥσπερ ἐπὶ παροψήματος λέγων 
τῶν παροψίδων. ἐν δὲ Φάωνι (1 649 K)' 

τὰ δ᾽ ἀλλότρι᾽ ἔσϑ᾽ ὅμοια ταῖς παροψίσι" 
βραχὺ γάρ {τι τέρψαντ᾽ ἐξανάλωται ταχύ. 25 

᾿'ἀριστοφάνης ZleuüdAo (I 436 K) 

2 ys K: τε A om. C. σεσινάπηκεν AC: corr. Dalee 6 ῥῆμα 
A: corr. schol. Vesp. 1312 8 καλὲ Οὐλπιανέ Wilam 19 αὗται 
À: corr. Mein χρείττους À: corr. Schw 20 B. fsívov γάρ 
Wilam 22 fort. λεγομένων 25 τι add. Pors 



Θ 308 

πάσαις γυναιξὶν ἐξ évóg γέ vov {τρύπου» 

ὥσπερ παροψὶς μοιχὸς ἐσκευασμένος." 
4. σιωπῶντος οὖν τοῦ Οὐλπιανοῦ, "ἀλλ᾽ ἐγώ, φη- 

σὶν ὁ Acc víÓng, εἰπεῖν εἰμι δίκαιος πολλὰ ἤδη σιω- 
5 πήσας" 

πολλοῖς δ᾽ ἀντιλέγειν e 

κατὰ rov Πάριον Εὔηνον (II 269 B*) 

ἔϑος περὶ παντὸς ὁμοίως. 

ὀρθῶς δ᾽ ἀντιλέγειν οὐκ ἔτι τοῦτ᾽ ἐν ἔϑει" 

10 καὶ πρὸς μὲν τούτους ἀρκεῖ λόγος εἷς ὃ παλαιός" 
"Gol μὲν ταῦτα δοκοῦντ᾽ ἔστω. ἐμοὶ δὲ τάδε. 

τοὺς ξυνετοὺς δ᾽ ἄν τις πείσειε τάχιστα λέγων εὖ, 

οἵπερ καὶ ῥάστης εἰσὶ διδασκαλίας. 

ὅ. ἐπὶ τοῦ σκεύους οὖν εἴρηκεν, ὦ φιλότης Μυρτίλε, 
15 (προήρπασα γάρ σου τὸν λόγον) ᾿ἀντιφάνης Βοιωτίῳ f 

(II 36 Κ)" 

καλέσας τε παρατίϑησιν ἐν παροψίέδι. 

καὶ "AAstug ἐν Ἡσιόνῃ (MI 324 K) 

ὡς εἶδε τὴν τράπεζαν ἀνθρώπους δύο 

20 φέροντας εἴσω ποικίλων παροψίδων 

κόσμου βρύουσαν. ovx ἔτ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἔβλεπεν. 
καὶ ὁ τὰ εἰς Μάγνητα ἀναφερόμενα ποιήσας ἐν zfto- 
νύσῳ πρώτῳ (I7 K) 

καὶ ταῦτα μέν μοι τῶν καχῶν παροψίδες. 

35 ᾿4χαιὸς δ᾽ ἐν Αἴϑωνι σατυρικῷ (fr. 7 N) 368 

κεκερματίσϑω δ᾽ ἄλλα μοι παροψίδων 
κάϑεφϑα καὶ κνισηρὰ παραφλογίσματα. 

1 τρόπου add. Mus 99 τοῦτο ἐϑέλει A: corr. Stob. 122 W 
10 τούτοις et 11 μέντοι αὐτὰ A: corr. Stob 1 Βοιωτέᾳ et 17 
καλέσας Poll. 10, 88: καλέσασα A 19 ἴδε A: corr. Schw 21 
πόσμῳ Bergk ἐμὲ βλέπον A: corr. Di 21 κατέφϑα À: corr. C 
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Σωτάδης δ᾽ ὁ κωμικὸς Παραλυτρουμένῳ (1 449 K) 
παροψὶς εἶναι φαίνομαι τῷ Κρωβύλῳ" 
τοῦτον μασᾶται, παρακατεσϑίει δ᾽ ἐμέ. 

ἀμφιβόλως δ᾽ εἴρηται τὸ παρὰ τῷ Ξενοφὦντι ἐν πρώτῳ 
Παιδείας (c. 8, £. φησὶ γὰρ ὁ φιλόσοφος: ἱπροσῆγεν 
αὐτῷ παροψίδας καὶ παντοδαπὰ ἐμβάμματα καὶ βρώ- 
ματα. καὶ παρὰ τῷ τὸν Χείρωνα δὲ πεποιηκότι τὸν εἰς 
Φερεκράτην ἀναφερόμενον (1 191 K) ἐπὶ ἡδύσματος ἡ 
παροψὶς κεῖται καὶ ovy. ὡς Φέδυμος ἐν τῷ περὶ παρε- 
φϑορυίας λέξεως (p. 19 Sch), ἐπὶ τοῦ ἀγγείου. φησὶ γάρ" 

νὴ τὸν 4... ὥσπερ αἵ παροψίδες 
τὴν αἰτίαν ἔχουσ᾽ ἀπὸ τῶν ἡδυσμάτων, 
ovg ὃ καλετας ἀξιοῖ τοῦ μηϑενός. 

Νικοφῶν Σειρῆσιν (117 K) 

ἀλλᾶς μαχέσϑω περὶ ἕδρας παροψίδι. 
᾿Δφριστοφάνης Δαιδάλῳ (I 486 Κ)᾽ 

πάσαις γυναιξὶν ἐξ évóg γέ του {ζτρύπουν 

ὥσπερ παροψὶς μοιχὸς ἐσκευασμένος. 
Πλάτων ᾿Εορταῖς (1609 K) 

ὁπόϑεν ἔσοιτο μᾶξα καὶ παροψίδες. 
περὶ βολβῶν δ᾽ ἀρτύσεως καὶ σκευασίας τὸν λόγον 
ποιεῖται. οἱ δ᾽ ᾿Δττικοί, ὦ Συραττικὲ Οὐλπιανέ. καὶ 
ἔμβαμμα λέγουσιν. ὡς Θεόπομπος ἐν Εἰρήνῃ (1535 K) 

ὁ μὲν ἄρτος ἡδύ, τὸ δὲ φενακίζειν προσὸν 
ἔμβαμμα τοῖς ἄρτοις πονηρὸν γίνεται. 

0. καὶ κωλῆνα δὲ λέγουσι καὶ κωλῆν. Εὔπολις 
“ὐτολύκῳ (I269 Κ)᾽ 

5 προσήγαγεν Xen 11sqq. videntur cum obsoniis pa- 
rasiti comparari, inde v. 11 velut οὗτοί γ᾽ supplendum et 18 
fort. αὐτοὺς δ᾽ 0 καλέσας ἀξιοῖτι u. — 15 ἀλλὰς Bergk: ἄλλος A 
17 τρόπου add. Mus 24 uiv yàg ἄρτος Α teste Schw (ego 
uon notavi) uiv ἄρτος C: ὃ μὲν γὰρ ἡδὺς lacobs 
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σκέλη δὲ καὶ κωλῆνες εὐϑὺ τοὐρόφου. 
Εὐριπέδης Σκίρωνι (fr. 618 N) 

οὐδὲ κωλῆνες νεβρῶν. 
ἀπο δὲ τοῦ κωλέα συνῃρημένον ἐστὶν ὡς συκέα συκῖ, 
λεοντέα λεοντῆ, κωλέα κωλῆ. ᾿Δἀριστοφάνης Πλούτῳ 
δευτέρῳ (1128)' 

οἴμοι δὲ κωλῆς. ἣν ἐγὼ κατήσϑιον. 
καὶ ἐν ΖΙ.αιταλεῦσι (1 450 K) 

καὶ δελφακίων ἁπαλῶν κωλαῖ καὶ χναυμάτια πτε- 

póevra. 

ἐν δὲ Πελαργοῖς (I504 KY 

κεφαλάς v ἀρνῶν κωλᾶς (v » ἐρίφων. 
Πλάτων Γρυψίν (1604 K) ᾿ἰχϑῦς, κωλᾶς, φύσκας᾽. 
᾿μειψέας Κόννῳ ( 612 Ky 

δίδοται μάλισϑ᾽ ἵἱερώσυνα, 
xod, τὸ πλευρὸν, ἡμίκραιρ᾽ ἀριστερά. 

Ξενοφῶν Κυνηγετικῷ (c. 5, 30)! “κωλῆν σαρκώδη. λα- 

γόνας ὑγράς. καὶ Ξενοφάνης δ᾽ ὁ Κολοφώνιος ἐν 
τοῖς ἐλεγείοις φησί (II 114 B5: 

πέμψας γὰρ κωλὴῆν ἐρίφου σκέλος ἤραο πῖον 
ταύρου λαρινοῦ, τίμιον ἀνδρὶ λαχεῖν. 

τοῦ κλέος ᾿Ελλάδα πᾶσαν ἐφίέξεται οὐδ᾽ ἀπολήξει, 
ἔστ᾽ ἂν ἀοιδάων ἢ γένος ᾿Ελλαδικόν. 

1. ἑξῆς δὲ τούτων πολλῶν καὶ παντοδαπῶν ἐπιφε- 
ρομένων ἡμεῖς ἐπισημανούμεϑα τὰ μνήμης ἄξια. καὶ 
γὰρ ὀρνίϑων πλῆϑος ἦν αἰεὶ καὶ χηνῶν. ἔτι δὲ τῶν 
νεοσσῶν ὀρνίϑων, oUc ἵππους τινὲς καλοῦσι, καὶ χοί- 

1 τοῦ ῥόφου A: corr. C. F. Hermann. 2 σκείρωνι A 8 
νεκρῶν A: corr. Cas 12 τ᾽ add. Bergk 22 ἀφίξεται AC: 
corr. Karsten 23 ἀοιδῶν C fort. γάνος ἀοιδοπόλων — -λλα- 
δικῶν Bergk 9" πίπους Cas 

ATHENAEUS II. 20 
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36900v x«l τῶν περισπουδάστων φασιανικῶν ὀρνίϑων. 

περὶ λαχάνων οὖν πρότερον ἐχϑέμενός σοι καὶ περὶ 
τῶν ἄλλων μετὰ ταῦτα διηγήσομαι. 

8. ΓΟΓΓΎΛΙΔΕΣ. ταύτας ᾿“πολλᾶς ἐν τῷ περὶ τῶν 

ἐν Πελοποννήσῳ πόλεων (FHG IV 307) ὑπὸ 4ακεδαι- 
μονίων γάστρας φησὶ καλεῖσϑαι. Νίκανδρος δ᾽ ὃ 
Κολοφώνιος ἐν ταῖς Γλώσσαις (fr. 132 Schn) παρὰ Βοιω- 

τοῖς γάστρας ὀνομάξεσϑαι τὰς κράμβας. τὰς δὲ γογ- 
γυλίδας ξεκελτίδας᾽ ᾿Ζμερίας δὲ xol Τιμαχέδας τὰς 

κολοκύντας ζεχελτίδας καλεῖσϑαι. Σπεύσιππος δ᾽ 

ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων ᾿δαφανίς, φησί, γογγυλίς, ῥάφυς, 
ἀνάρρινον ὅμοια. τὴν δὲ ῥάφυν Γλαῦκος ἐν τῷ 
Ὀψαρτυτικῷ διὰ τοῦ π ψιλῶς καλεῖ ῥάπυν. τούτοις 

δ᾽ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ὅμοιον εἰ μὴ ἡ νῦν προσαγο- 
ρευομένη βουνιάς. Θεόφραστος δὲ (h.pl.7,4,3) βου- 

νιάδα μὲν οὐκ ὀνομάζει. ἄρρενα δὲ χαλεῖ τινα γογ- 
γυλίδα, καὶ ἴσως αὕτη ἐστὶν ἡ βουνιάς. Νέκανδρος δ᾽ 

ἐν τοῖς Γεωργικοῖς τῆς βουνιάδος μνημονεύει (fr. 10 Schn) 

γογγυλίδας σπείροις δὲ κυλινδρωτῆς ἐφ᾽ ἅλωος. 
ὄφρ᾽ ἂν ἴσαι πλαϑάνοισι χαμηλότεραι ϑαλέϑωσι. 
βουνιὰς ἀλλ᾽ εἴσω δαφάνοις, εἴσω λαϑαρῶκοι. 
γογγυλίδος δισσὴ γὰρ ἰδ᾽ ἐκ δαφάνοιο γενέϑλη 

5 μαχρή τε στιφρή τε φαείνεται ἐν πρασιῇσι. 
Κηφισιακῶν δὲ γογγυλίδων μνημονεύει Κράτης ἐν 
᾿Ρήτορσιν (1 138 K) οὕτως" 

κηφισιακαῖσι γογγυλίσιν ὅμοια πάνυ. 

4 περὶ Mus: μέρει A 6 γαστέρας À: cf. Hes. 8. v 8 
γαστέασ À 9. ξακελτίδας C cf. Hes. s. ξέλκια 18 δὲ Schw: 
μὲν Α 19 κυλίνδρωι τησεφαλωιοσ À: corr. Cas 21 ῥάφανος 
κείσϑω Schneid 22 /à' ἐπ IV p. 133d: δ᾽ ix A — 28 rga- 
σιῆισι À: corr. p. 133 24 χηφησιακῶν A — 25 οὕτως ὡς À: 
corr. Mus 26 κηφησιακαῖσι À ὕμοια πνεῖ Wilam 
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Θεόφραστος δὲ (h. pl. 7, 4, 3) γογγυλίδων φησὶν εἶναι 
γένη δύο. ἄρρεν καὶ Q95Av' γίνεσθαι δ᾽ ἄμφω ἐκ τοῦ 
αὐτοῦ σπέρματος. Ποσειδώνιος δ᾽ ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς ἐν 
τῇ ἑβδόμῃ καὶ εἰχοστῇ τῶν ἱστοριῶν (FHGIII 262) περὺ 
τὴν ΖΙαλματίαν φησὶ γίγνεσθαι γογγυλίδας ἀκηπεύ- 
τους καὶ ἀγρίους σταφυλίνους. Ζέφιλος δ᾽ ὁ Σίφ- 

viog ἰατρὸς “ἧ γογγυλίς, φησί, λεπτυντική ἐστι καὶ 

δριμεῖα καὶ δύσπεπτος. ἔτι δὲ πνευματωτική. κρείττων 
δέ, φησίν, ἡ βουνιὰς καϑέστηκεν᾽" γλυκυτέρα γάρ ἐστι 
καὶ πεπτικωτέρα πρὸς τῷ εὐστόμαχος εἶναι καὶ τρό- 
φιμος. ἡ δὲ ὀπτωμένη, φησί, γογγυλὶς μᾶλλον πέττεται. 
περιττότερον δὲ λεπτύνει. ταύτης μνημονεύει Εὔβου- 
Aog ἐν ᾿Ζγκυλίωνι οὕτως (II 165 K) 

ὀπτήσιμον γογγυλίδα ταυτηνὶ φέρω. 
καὶ Γάλεξις ἐν Θεοφορήτῳ (II 325 K): 

λαλῶ Πτολεμαίῳ γογγυλίδος ὀπτῶν τόμους. 

ἢ δὲ ταριχευομένη γογγυλὶς λεπτυντικωτέρα ἐστὶ τῆς 

ἑφϑῆς καὶ μάλιστα ἡ διὰ νάπυος γινομένη, ὥς φησιν 
ὁ Ζέφιλος. 

9. KPAMBH, ύὔδημος ὁ ᾿Αϑηναῖος ἐν τῷ περὶ 
λαχάνων κράμβης φησὶν εἶναι γένη τρία, τῆς τε καλου- 
μένης ἁλμυρίδος καὶ λειοφύλλου xal σελινούσσης" τῇ 
δ᾽ ἡδονῇ πρώτην κεχρίσϑαι τὴν αλμυρίδα. ἱφύεται δ᾽ 
ἐν ᾿Ερετρίᾳ καὶ Κύμῃ καὶ Ῥόδῳ, ἔτι δὲ Κνίδῳ καὶ 
Ἐφέσῳ" ἡ δὲ λειόφυλλος ἀνὰ πᾶσαν, φησί, χώραν 
γίγνεται. ἡ δὲ σελινοῦσσα τὴν ὀνομασίαν ἔχει διὰ τὴν 
οὐλότητα᾽ ἐμφερὴς γάρ ἐστι σελίνῳ καὶ κατὰ τὴν 
ἄλλην πύκνωσιν. Θεόφραστος δὲ οὕτως γράφει 

5 αλματίαν Α: corr. Dalec 10 ὀπτῆς C 22 σελινουσίης 
et 26 σελινουσία AC: corr. Mein 217. 28 haec mutila potius 
quam corrupta 

20* 
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(h. pl.7,4,4)* τῆς δὲ ῥαφάνου (λέγω δὲ τὴν κράμβην) 1j 
μέν ἐστιν οὐλόφυλλος, ἣ δὲ ἀγρία. Δίφιλος δ᾽ ὃ 
Σίφνιός φησι 'χράμβη δὲ καλλίστη γίνεται καὶ γλυ- 
κεῖα ἐν Κύμῃ. ἐν δὲ ᾿Δλεξανδρείᾳ πικρά. τὸ δ᾽ ἐκ 
Ρόδου φερόμενον σπέρμα εἰς ᾿4λεξάνδρειαν ἐπὶ ἐνι- 5 
αὐτὲν γλυκεῖαν ποιεῖ τὴν κράμβην, us9' ὃν χρόνον 
πάλιν ἐπιχωριάξει. Νίκανδρος δ᾽ ἐν Γεωργικοῖς (ἔν. 8 

Schn.)* 

310 λείη uiv κράμβη, ovi δ᾽ ἀγριὰς ἐμπίπτουσα 

-- c 

σπειρομένῃς πολύφυλλος ἐνήβησε πρασιῇσιν 10 

ἢ οὔλη καπυροῖσιν ὀραμνῖτις πετάλοισιν 
ἢ ἐπιφοινίσσουσα καὶ αὐχμηρῇσιν ὁμοίη 
βατραχέη κύμη τε κακόχροος. ἣ μὲν ἔοικε 
πέλμασιν., οἷσι πέδιλα παλίμβολα κασσύουσιν" 

ἣν μάντιν λαχάνοισι παλαιόγονοι ἐνέπουσιν. 15 

μήποτε δὲ ὁ Νίκανδρος μάντιν κέκληκε τὴν κράμβην 
ἱερὰν οὖσαν, ἐπεὶ καὶ παρ᾽ ᾿Ιππώνακτι ἐν τοῖς ἰάμ- 

cQ 

νυ βοις ἐστί τι λεγόμενον τοιοῦτον (II 415 B7) 
c ὁ δ᾽ ἐξολισϑὼν (xéreve τὴν χράμβην 
τὴν ἑπτάφυλλον, r ϑύεσκε Πανδώρη 20 

Θαργηλίοισιν ἔγχυτον πρὸ φαρμάκου. 

καὶ ᾿άἀνάνιος δέ φησι (II 502 B)* 
καὶ σὲ πολλὸν ἀνθρώπων 

ἐγὼ φιλέω μάλιστα, ναὶ μὰ τὴν κράμβην. 
καὶ Τηλεκλείδης Πρυτάνεσιν (1216 K) ναὶ μὰ τὰς 25 
χράμβας᾽ ἔφη. καὶ Ἐπίχαρμος ἐν I& καὶ Θαλάσσᾳ 
(p.224 L) “ναὶ μὰ τὰν κράμβαν᾽. Εὔπολις Βάπταις 

1 λέγει δὲ vel λέγων scribendum 9 λείη μὲ ἃ [10 σπει- 
ρομένη A: corr. Wilam ἐνηβῆσαι A: corr. Schw 11 καπυ- 
ροῖσιν lac: καὶ τύριος À ὀραμνῖτις Schneid: δϑάμνιτις ἃ 12 
ηκαι imu. À: corr. Cas fort. αὐχμηρῇ συνομοίη 13 «vu 
δὲ Schneid 21 ϑαργιλίοισιν Δ 
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( ςτὸ K) ἱναὶ μὰ τὴν κράμβην᾽. ἐδόκει δὲ Ἰωνικὸς εἶναι 
ὁ Ooxog' xal οὐ παράδοξον εἰ κατὰ τῆς κράμβης τινὲς 
ὥμνυον. ὑπότε xai Ζήνων ( Κιτιεὺς ὁ τῆς στοᾶς 

κτίστωρ μιμούμενος τὸν κατὰ τῆς κυνὸς 0Qxov Σωκρά- 
5 τους καὶ αὐτὸς ὥμνυε τὴν κάππαριν. ὡς Ἔμπεδός 

φησιν ἐν ᾿ἀπομνημονεύμασιν (FHG IV 403). 10. ᾿ϑήνησι 
δὲ xal ταῖς τετοκυίαις κράμβη παρεσκευάξετο ὥς τι 
ἀντιφάρμακον εἰς τροφήν. Ἔφιππος γοῦν ἐν Γηρυόνῃ 
φησίν (II 251 K)* 

10 ἔπειτα πῶς 

οὐ στέφανος οὐδείς ἐστι πρόσϑε τῶν ϑυρῶν, 
οὐ xviG« χρούει ῥινὸς ὑπεροχὰς ἄκρας 
᾿ἀμφιδρομίων ὄντων; ἐν οἷς νομίζεται 

5 ὀπτᾶν τε τυροῦ Χερρονησίτου τόμους 

15 ἕψειν τ᾽ ἐλαίῳ δάφανον ἠγλαισμένην 
πνίγειν τε παχέων ἀρνίων στηϑύνια 
τίλλειν τε φάττας καὶ κίχλας ὁμοῦ σπίνοις 
κοινῇ τε χναύειν τευϑίσιν σηπίδια 

| 10 πιλεῖν τε πολλὰς πλεχτάνας ἐπιστρεφῶς 

90 πίνειν τε πολλὰς κύλικας εὐζωρεστέρας. 

᾿ντιφάνης δ᾽ ἐν Παρασίτῳ ὡς εὐτελοῦς βρώματος 
τῆς κράμβης μέμνηται ἐν τούτοις (II 86 K)' 

οἷα δ᾽ ἐστὶν οἶσϑα vov: 
| ἄρτοι. σκόροδα. τυρός. πλακοῦντες. πράγματα 

25 ἐλευϑέρι᾽, οὐ τάριχος οὐδ᾽ ἡδύσμασιν 
| ἄρνεια καταπεπασμέν᾽ οὐδὲ ϑρυμματὶς 

5 τεταραγμένη καὶ λοπάδες ἀνθρώπων φϑοραί. 

5 ἐμποδος Α: corr. Mueller 14 τυροὺς ἀ: corr. C, cf. IT 
p. 65c 19 ἐπιστρόφως AC: corr. p. 65 23. 94 οἴσϑαγυ- 
ναιτοισκοροδὰ À: vov Καὶ ἄρτοι Mein 26 καταπεπλησμενου δὲ 
À: eorr. lacobs ϑριμματις A: corr. Cas 

d 
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καὶ μὴν ῥαφάνους γ᾽ ἕψουσι λιπαράς, ὦ us 

ἔτνος 9' ἅμ᾽ αὐταῖς mícwov. 

ΖΔέφιλος δ᾽ ἐν ᾿ἡπλήστῳ (II 544 K)* 

ἥκει φερόμεν᾽ αὐτόματα πάντα τἀγαϑά. 
f ῥάφανος λιπαρά. σπλαγχνίδια πολλά, σαρκία 

ἁπαλώτατ᾽. οὐδὲν μὰ 4ία τοῖς ἐμοῖς βλίτοις 
ὅμοια πραγματ᾽ οὐδὲ ταῖς ....... 

5 ϑλασταῖς ἑλάαις. 

"AAxatog Παλαίστρα (I 162 K) 
ἤδη δ᾽ ἧψε χύτραν ῥδαφάνων. 

Πολύξηλος δ᾽ ἐν Μουσῶν γοναῖς κράμβας αὐτὰς 
ὀνομάξων φησί (1792 K) 

ὑψιπέταλοί τε κράμβαι συχναί. 

11. XEYTAA. τούτων φησὶν ὃ Θεόφραστος (h. pl. 7, 
5114, 4) εὐχυλότερον εἶναι τὸ λευκὸν τοῦ μέλανος καὶ ὀλι- 

γοσπερμότερον καὶ καλεῖσϑαι Σικελικόν. “ἢ δὲ σευτλὶς 
ἕτερον, φησί, τοῦ τεύτλου ἐστί. διὸ καὶ ΖΔέφιλος ὁ 
κωμῳδιοποιὸς ἐν Ἥρωι δράματι (II 557 Κ) ἐπιτιμᾷ 
τινι ὡς κακῶς λέγοντι καὶ τὰ τεῦτλα τευτλίδας καλῶν᾽. 

Εὔδημος δ᾽ ἐν τῷ περὶ λαχάνων δ΄ γένη φησὶν εἶναι 
τεύτλων. σπαστόν. καυλωτόν. λευκόν, πάνδημον" τοῦτο 
δ᾽ εἶναι τῇ χρόᾳ φαιόν. Ζίέφιλος δ᾽ ὁ Σίφνιος τὸ 
σευτλίον φησὶν εὐχυλότερον εἶναι τῆς κράμβης καὶ 
ϑρεπτικώτερον μετρίως" ἐχξεστὸν δὲ καὶ λαμβανόμενον 

μετὰ νάπυος λεπτυντικχώτερον εἶναι χαὶ ἑλμίνϑων 
b φϑαρτικόν. εὐκοιλιώτερον δὲ τὸ λευκόν, τὸ δὲ μέλαν 

2 9" ἅμ᾽ Cas: ϑαῦμ᾽ ἃ αὐτοῖς À: corr. Mein — 5 πολλὰ 
suspectum Meinekio VAR A: corr. Schw - 6 βλίτοις Schw: 
βαιτοις À 11 φησί non dixit hoc Theophrastus 19 τευτλέδας 
Cas: τοῦ τάινας A C 

10 

20 

25 
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οὐρητικώτερον. ὑπάρχειν δ᾽ αὐτῶν καὶ τὰς ῥίζας 
εὐστομωτέρας καὶ πολυτροφωτέρας. 

12. ΣΤΑΦΥΛΙΝΟΣ. “οὗτος δριμύς ἐσῖι, φησὶν ὃ 
Ζέφιλος. ἱκανῶς δὲ ϑρεπτικὸς καὶ εὐστόμαχος μέσως 
διαχωρητικός τὲ καὶ πνευματώδης, δύσπεπτος. οὐρητι- 
κὸς ἱκανῶς. διεγερτικὸς πρὸς ἀφροδίόια᾽ διὸ καὶ ὑπ᾽ 
ἐνίων φίλτρον καλεῖται" Νουμήνιος δ᾽ ἐν và AAcev- 
τικῷ φησι" 

φύλλων δ᾽ ὅσσ᾽ ἄσπαρτα τά τ᾽ ἐρρίξωται ἀρούραις 
χείματος ἠδ᾽ ὁπόταν πολυάνϑεμον εἴαρ ἵκηται, 
αὐχμηρὴν 6xóAvuov τε καὶ ἀγριάδα σταφυλῖνον, 
δάφιν τ᾽ ἔμπεδον καὶ καυκαλίδ᾽ ἀγροιῶτιν. 

Νέκανδρος δ᾽ ἐν δευτέρῳ Γεωργικῶν φησιν. (fr. 71 
Schn)* 

ἐν δέ τε καὶ μαράϑου καυλὸς βαϑύς, ἐν δέ τε δέξαι 
πετραίου. σὺν δ᾽ αὐτὸς ἐπαυχμήεις σταφυλῖνος. 

σμυρνεῖον σόγκος τε κυνόγλωσσός τε σέρις τε" 

σὺν καὶ ἄρου δριμεῖα καταψήχοιο πέτηλα 
ἠδ᾽ ὅπερ ὄρνιϑος κλέεται γάλα. 

ὠνημονεύει τοῦ σταφυλίνου καὶ Θεόφραστος. Φαι- 
νέας δ᾽ ἐν & περὶ φυτῶν γράφει οὕτως" ἱχατὰ δὲ τὴν 
αὐτοῦ τοῦ σπέρματος φύσιν ὃ καλούμενος σὴψ καὶ 
τὸ τοῦ σταφυλίνου σπέρμα. κἀν τῷ πρώτῳ δέ φησι" 

ἱπετασώδη τὴν τῶν σπερμάτων ἀπείληφε φύσιν ἄν- 

7 haec neque ex Halieuticis neque ex Theriacis et fortasse 
ne Numenii quidem 9 ὕσσασπαρατα À: corr. Cas 12 καὶ 
ῥάφυν Di ἐμπέδιον Cas καυλίδα A: corr. Cas 15 ἐν δέ 
τι καὶ et οὐδ᾽ ἔτι δίξαι À: corr. Bernardus , [16 πετρίον A: 
corr. Schw szevyusuv À: corr. Cas et Schneid. 17 σμυρνίον À: 
corr. J. G. Schneider 19 καλέεται A: corr. Di 2186. sensus: 
staplujlinà semen utile contra sepis morsum coll. Nic. ther. 843 
et quem Dalecampius attulit Dioscor. III 54(59) 24 ἄννησον 
forma poetica, item paullo post μυηφόνον (coll. Nic. alex. 305) 
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νῆσον, μάραϑον. σταφυλῖνος. καυκαλίς, κώνειον, κόριον. 

σκίλλα, ἣν ἔνιοι μυηφόνον. ἐπεὶ δὲ ἄρου ἐμνημόνευσεν 
ὁ Νίκανδρος, προσαποδοτέον ὅτι καὶ Φαινίας ἐν τῷ 
προειρημένῳ βιβλίῳ γράφει οὕτως ᾿δρακόντιον. ὃ 
ἔνιοι ἄρον ἀρωνια. τὸν δὲ σταφυλῖνον Ζιοκλῆς ἐν 
πρώτῳ Ὑγιεινῶν ἀσταφυλῖνον καλεῖ. τὸ δὲ καρτὸν 
καλούμενον (μέγας δ᾽ ἐστὶν καὶ εὐαυξὴς σταφυλῖνος) 
εὐχυλότερόν ἐστι τοῦ σταφυλίνου καὶ μᾶλλον ϑερμαν- 
τικώτερον, οὐρητικώτερον. εὐστόμαχον. εὐοικονόμητον. 
ως ὁ Δέφιλος ἱστορεῖ. 

18. ΚΕΦΑΛΩΤΟΝ. τοῦτο καὶ πράσιον καλεῖσϑαί 

φησιν ὃ αὐτὸς Δίφιλος καὶ εὐχυλότερον εἶναι τοῦ 
καρτοῦ. εἶναι δὲ καὶ αὐτὸ μέσως λεπτυντικόν, ϑρεπτι- 
κόν τε καὶ πνευματῶδες. ᾿Επαίένετος δ᾽ ἐν Ὀψαρτυ- 

τικῷ τὰ κεφαλωτὰ καλεῖσθαί φησι γηϑυλλίδας. τοῦτο 

δὲ τὸ ὄνομα μνήμης εὐρίσκω τετυχηχὸς παρὰ μὲν 
Εὐβούλῳ ἐν Πορνοβοσκῷ οὕτως (II 195 K)' 

οὐκ ἂν δυναίμην ἐμφαγεῖν ἄρτον τινά" 
παρα Γναϑαινίῳ γὰρ ἄρτι κατέφαγον. 
ἕψουσαν αὐτὴν καταλαβὼν γηϑυλλίδας. 

οὗ δὲ τὸ γήϑυον καλούμενον τοῦτό φασιν εἶναι. οὗ 
μνημονεύει Φρύνιχος ἐν Κρόνῳ (I 313 K) ὅπερ ἐξη- 
γούμενος δρᾶμα Δίδυμος ὅμοιά φησιν εἶναι τὰ γήϑυα 

τοῖς λεγομένοις ἀμπελοπράσοις. τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ γηϑυλ- 
λίδας λέγεσϑαι. μνημονεύει τῶν γηϑυλλίδων καὶ 'Ezí- : 

χαρμος ἐν Φιλοχτήτῃ οὕτως (p.253 L)* “ἐν δὲ σκόροδα 

2 σκίλλα Wilam coll Hesych. s. v: σκιάς ἃ 8 φανίας ἃ 
ὃ ἀρωνιαὰ corruptum 6 καρτὸν Mus: xeoo Α et lemma 
11 πράσειον À: corr. C 15 τηϑυλλίδας À: τηϑυλλίδας ἢ ym- 
QvAL(Oes C 18 ἄρτον πάλιν Καὶ 20 ἐψευσαν Α: corr. Dalec 
24 ἀμπελοπράσσοις Α: corr. C 94. 95 ἐπιϑυλλίδας AC: corr. 
Dalec 

10 

15 
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δύο xal γαϑυλλίδες δύο. ᾿“ριστοφάνης AloAocíxcvi3T2 
δευτέρῳ (1 898 K) 

τῶν δὲ γηϑύων 
ῥίζας ἐχούσας σκοροδομίμητον φύσιν. 

Πολέμων δ᾽ ó περιηγητὴς ἐν τῷ περὶ Σαμοϑράκης 
(fr. 36 Pr) καὶ κιττῆσαί φησι τῆς γηϑθυλλίδος τὴν 4ητώ. 
γράφων οὕτως" “διατέτακται παρὰ Ζ]ελφοῖς τῇ ϑυσίᾳ 
τῶν Θεοξενίων, ὃς ἂν κομίσῃ γηϑυλλίϑα μεγίστην τῇ 

“ητοῖ. λαμβάνειν μοῖραν ἀπὸ τῆς τραπέξης. ἑώρακα 
) δὲ χαὶ αὐτὸς οὐκ ἐλάττω γηϑυλλίδα γογγυλίδος καὶ 
τῆς στρογγύλης ῥαφανῖδος. ἱστοροῦσι δὲ τὴν qvo b 
κύουσαν τὸν ᾿“πόλλωνα κιττῆσαι γηϑυλλίδος" διὸ δὴ 

ῳι 

τῆς τιμῆς τετυχηκέναι ταύτης." 

14. KOAOKYNTH. χειμῶνος δὲ ὥρᾳ ποτὲ xoAoxvv- 
5 τῶν ἡμῖν περιεμεχθεισῶν πάντες ἐθαυμάξομεν νεαρὰς 

εἶναι νομίζοντες, καὶ ὑπεμιμνησκόμεϑα ὧν ἐν Ὥραις 

ο χαρίεις ᾿Δφιστοφάνης εἶπεν ἐπαινῶν τὰς καλὰς 
᾿Αϑήνας ἐν τούτοις (1536 K) 

ὄψει δὲ χειμῶνος μέσου σικυούς, βότρυς. ὀπώραν, 
) στεφάνους ἴων, ..... . κονιορτὸν ἐκτυφλοῦντα. 

αὑτὸς δ᾽ ἀνὴρ πωλεῖ κίχλας, ἀπίους, σχαδόνας, ἐλάας, c 
πυόν, χόρια, χελιδόνια, τέττιγας, ἐμβρύεια. 

5 ὑρίσους Ó ἴδοις ἂν νιφομένους σύκων ὁμοῦ τε μύρτων᾽ 
ἔπειτα κολοκύντας ὁμοῦ ταῖς γογγυλίσιν ἀροῦσιν, 

| ὥστ᾽ οὐκ ἔτ᾽ οὐδεὶς οἶδ᾽ ὁπηνίκ᾽ ἐστὶ τοὐνιαυτοῦ. 
. μέγιστον ἀγαϑόν, εἴπερ ἔστι δι᾽ ἐνιαυτοῦ 

ὅτου τις ἐπιϑυμεῖ λαβεῖν. B. κακὸν μὲν οὖν μέγιστον" 

4 σκοροδόμητον À: corr. Toup 10 δὲ Wilam: τε A τι € 
I5 ἐθαύμαξον A: corr. Di 20 ῥόδων, κρίνων suppl. Pors 21 
| overoc ἃ ὠυτὸς C: corr. Di, sed diffido 22 χελιδόνα AC: 
| corr. Pors 28 ὑρίχους Pors 24 ἄγουσιν Κ 46 εἶπας (εἶπες 
| Pors) post ἀγαθόν add. Cob, fort. τοῦτ᾽ οὐ μέγιστον --- λαβεῖν; 



3 3 

9514 Θ 

10 εἰ μὴ γὰρ ἦν. οὐκ ἂν ἐπεθύμουν οὐδ᾽ ἂν ἐδαπανῶντο. 
ἐγὼ δὲ τοῦτ᾽ ὀλίγον χρόνον χρήσας ἀφειλόμην ἄν. 
A. xi y oye ταῖς ἄλλαις πόλεσι δρῶ ταῦτα πλὴν “ϑηνῶν. 
τούτοις δ᾽ ὑπάρχει ταῦτ᾽. ἐπειδὴ τοὺς ϑεοὺς σέβουσιν. 
B. ἀπέλαυσαν ἄρα σέβοντες υμᾶς. ὡς σὺ φής, τιητί: 
Αἴγυπτον αὐτῶν τὴν πόλιν πεποίηκας ἀντ᾽ ᾿4ϑηνῶν. 

ἐθαυμάξομεν οὖν τὰς κολοχύντας μηνὶ Ἰανουαρίῳ 
ἐσθίοντες" χλωραί ve γὰρ ἦσαν καὶ τὸ ἴδιον ἀπεδί- 
δοσαν τοῦ χυμοῦ. ἐτύγχανον δ᾽ οὖσαι τῶν συντεϑει- 

μένων ὑπὸ τῶν τὰ τοιαῦτα μαγγανεύειν εἰδότων 
ὀψαρτυτῶν. ἐξήτει οὖν ὃ Παρήνσιος εἰ καὶ τὴν 
χρῆσιν ταύτην ἠπίσταντο οἱ ἀρχαῖοι. καὶ ὁ Οὐλπιανὸς 
ἔφη “Νέκανδρος ὁ Κολοφώνιος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν 
Τεωργικῶν μνημονεύει ταύτης τῆς χρήσεως σικύας 

ὀνομάζων τὰς κολοκύντας᾽ οὕτως γὰρ ἐκαλοῦντο, ὡς 
πρότερον εἰρήκαμεν" λέγει δ᾽ οὕτως (fr. 2 Schn) 

αὐτὰς μὴν σικύας τμήγων ἀνὰ κλώσμασι πείραις, 
ἠέρι δὲ ξήρανον᾽ ἐπεγχρεμάσαιο δὲ καπνῷ. 
χείμασιν ὄφρ᾽ ἂν δμῶες ἅλις περιχανδέα χύτρον 
πλήσαντες δοφέωσιν ἀεργέες, ἔνϑα v& μέτρια 

5 ὕσπρια πανσπερμηδὸν ἐπεγχεύῃσιν ἀλετρίς. 
τῇ ἔνι μὲν σικύης ὅρμους βάλον ἐχπλύναντες. 
ἐν δὲ ωύκην σειράς vs πάλαι λαχάνοισι πλακείσας 
αὐλοτέροις καυλοῖς τὲ μιγήμεναι εὐφαοριξη. 
15. ΟΡΝΕΙΣ. ἐπεὶ δὲ καὶ ὄρνεις ἐπῆσαν ταῖς κολο- 

κύνταις καὶ ἄλλοις κνιστοῖς λαχάνοις (οὕτως δ᾽ εἴρηκεν 

9 τοῦτον Α: corr. Brunck χρήσας Pors: φήσας A 8 δοῶν 
A: corr. Cas. ἀϑηναίων A: corr. Brunck 5 τιῆτι A, fort. τέ, 
tí τι; certe deae verba non sunt 17 τμητῶν À: corr. Schw 
20 ἀεργὲς A: corr. Mus fort. iv δ᾽ ἄρ᾽ ἄμετρα vel μέτρῳ 
(hoe Cas) 22 κορμοὺς Wilam 23 σιραὰς À: corr. Schw 
94 οὐλοτέροις Dalec, αὐοτέροις Wilam reliqua non capio 
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᾿Φριστοφάνης ἐν 4ηλίᾳ (1592. I 43 K) τὰ σύγκοπτα 

λάχανα, κνιστὰ ἢ στέμφυλα), 0 Μυρτίλος ἔφη" “ἀλλὰ 
μὴν καὶ Ὀρνίϑας καὶ ὀρνίϑια νῦν μόνως ἡ συνήϑεια 
καλεῖ τὰς ϑηλείας, ὧν ὁρῶ “περιφερόμενον πλῆϑος 

(xal Χρύσιππος δ᾽ ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ πέμπτῳ περὶ 
τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς γράφει οὕτως" ᾿καϑάπερ 

τινὲς τὰς λευκὰς ὄρνιϑας τῶν μελαινῶν ἡδίους εἶναι 
μᾶλλον), ἀλεκτρυόνας δὲ καὶ ἀλεκτοριδέας τοὺς ἄρ- 
ρενας" τῶν ἀρχαίων δὲ τὸ ὄρνις καὶ ἀρσενικῶς καὶ 
ϑηλυκῶς λεγόντων ἐπ᾽ ἄλλων ὀρνέων, οὐ περὶ τούτου 
τοῦ εἰδικοῦ, περὶ οὗ φησιν ἡ συνήϑεια ὄρνιϑας ὠνή- 
σασϑαι. Ὅμηρος μὲν οὖν φησι (B 181)" 

ὄρνιϑες δέ τε πολλοὶ ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο. 
καὶ ἀλλαχόϑι ϑηλυκῶς (X 290) ᾿ὄρνιϑι λιγυρῇ. καί 
(I 323) 

ὡς δ᾽ ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσι 
μάστακ᾽, ἐπεί xe λάβῃσι, κακῶς δέ τέ οἵ πέλει αὐτῇ. 

Μένανδρος δ᾽ ἐν ᾿Επιχλήρῳ πρώτῃ σαφῶς τὸ ἐπὶ 
τῆς συνηϑείας φησὶν ἐμφανίζων οὕτως (IV 118 M)* 

"ἀλεκτρυών τις ἐκεκράγει μέγα. οὐ σοβήσετ᾽ ἔξω, φησί, 
τὰς ὄρνιϑας ἀφ᾽ ἡμῶν; καὶ πάλιν" 

αὕτη ποτ᾽ ἐξεσόβησε τὰς ὄρνις μόλις. 
ὀρνίϑια δ᾽ εἴρηκε Κρατῖνος ἐν Νεμέσει οὕτως (1 50 K)* 
“τἄλλα πάντ᾽ ὀρνίϑια. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀρσενικοῦ οὐ μόνον 
ὄρνιν ἀλλὰ καὶ ὄρνιϑα. ὁ αὐτὸς Κρατῖνος ἐν τῷ 
αὐτῷ δράματι “ὄρνιϑα φοινικόπτερον. καὶ πάλιν 
(I 48 K)' 

1 ᾿ἀντιφάνης Mein  «vqgor& superscr. ? C 4 περιφερο- 
μένων À: corr. Cas — 8 ἀλεχτορίδας AC: corr. K — 11 ἐδικοῦ 
A: corr. Mein, reliqua male truncata 21 scrib. ὄρνις ἀφ᾽ 
ἡμῶν 25 ὄρνιϑα ἀλλὰ καὶ ὄρνιν A: corr. C 

e 



316 Θ 

ὄρνιϑα τοίνυν δεῖ 6s γίγνεσϑαι μέγαν. 

καὶ Σοφοκλῆς ᾿Αἀντηνορίδαις (ἔν. 134 Ν)" 

ὄρνιϑα καὶ κήρυκα καὶ διάκονον. 
«Αἰσχύλος Καβείροις (fr. 90 N) 

ὔὕρνιϑα δ᾽ οὐ ποιῶ σε τῆς ἐμῆς ὁδοῦ. δ) 
Ξενοφῶν δ᾽ ἐν δευτέρῳ Παιδείας (I ὁ, 39)" ᾿ ἐπὶ μὲν 

τοὺς ὄρνιϑας τῷ ἰσχυροτάτῳ χειμῶνι Μένανδρος 
Ζιδύμαις (IV104 M): “ὄρνεις φέρων ἐλήλυϑα. καὶ ἑξῆς 
“ὄρνιϑας ἀποστέλλει᾽ φησίν. ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ πλη- 
ϑυντικοῦ ὄρνις λέγουσι πρόκειται τὸ Μενάνδρειον μαρ- 101 

e τύριον (lit. c) ἀλλὰ xal ᾿λκμάν zov φησι (fr.28 B5) 

ἄυσαν δ᾽ ἄπρακτα νεάνιδες 
ὥστ᾽ ὄρνις ἱέρακος ὑπερπταμένω. 

καὶ Εὔπολις ἐν Ζήμοις (1283 K) 

οὐ δεινὸν οὖν χριοὺς μὲν ἐχγεννᾶν τέκνα τῇ 
ὄρνις 9' ὁμοίους τοὺς νεοττοὺς τῷ πατρί: 

10. τὸν δ᾽ ἀλεχτρυόνα ἐκ τῶν ἐναντίων οἵ ἀρχαῖοι 
καὶ ϑηλυκῶς εἰρήκασι. Κρατῖνος Νεμέσει (1 48 K) 

“ήδα, σὸν &pyov: δεῖ σ᾽ ὅπως εὐσχήμονος 
ἀλεχτρυόνος μηδὲν διοίσει τοὺς τρόπους. 207 
ἐπὶ τῷδ᾽ ἐπῴξουσ᾽. ὡς ἂν ἐκλέψῃς καλὸν 

f ἡμῖν τι x«l ϑαυμαστὸν ἐκ τοῦδ᾽ ὄρνεον. 
Στράττις "vyaoveig (1728 K) 

αἱ δ᾽ ἀλεκτρυόνες ἅπασαι 
καὶ τὰ χοιρίδια τέϑνηκε 208 

καὶ τὰ μίκρ᾽ ὀρνίϑια. 
"Δναξανδρίδης Τηρεῖ (II 156 K) 

1 γίνεσϑαι À — 4 καβιροις A — 8 διδυμίαις A — 12 λῦσαν 
À: corr. Bgk 18 ὄρνιϑας A: corr. s. ὑπερπταμένωι À: corr. 
Di 15 κρειους Α uiv Wilam: us A 10 ὄρνεις ὁμοίως À: 
corr. Cas 19 εὐσχημόνως À: corr. Stephanus 21 ἐπωάξουσα 
À: corr. Valcken 
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ὀχευομένους δὲ τοὺς χάπρους 

καὶ τὰς ἀλεκτρυόνας ϑεωροῦσ᾽ ἄσμενοι. 
ἐπεὶ δὲ τοῦ κωμικοῦ τούτου ἐμνήσϑην καὶ οἶδα τὸ 
δρᾶμα τὸν Τηρέα αὐτοῦ μὴ κεκριμένον ἐν τοῖς πρώ- 

5 τοις, ἐκϑήσομαι ὑμῖν, ἄνδρες φίλοι. εἰς κρίσιν ἃ eigyxs314 
περὶ αὐτοῦ Χαμαιλέων ὁ Ἡρακλεώτης ἐν ἕχτῳ περὶ 
κωμῳδίας (ἔν. 11 Koepke) γράφων ὧδε᾽ “᾿Δναξανδρίδης 

διδάσκων ποτὲ διϑύραμβον ᾿4ϑήνησιν εἰσῆλθεν ἐφ᾽ 
ἵππου καὶ ἀπήγγειλέν τι τῶν ἐκ τοῦ ἄσματος. ἦν δὲ 

10 τὴν ὄψιν καλὸς καὶ μέγας καὶ κόμην ἔτρεφε καὶ ἐφόρει 
ἁλουργίδα καὶ κράσπεδα χρυσᾶ. πικρὸς δ᾽ ὧν τὸ ἦϑος 
ἐποίει τι τοιοῦτο περὶ τὰς κωμῳδίας" ὅτε γὰρ μὴ Ὁ 
vix, λαμβάνων ἔδωκεν εἰς τὸν λιβανωτὸν κατατεμεῖν 
καὶ οὐ μετεσχκεύαζεν ὥσπερ oí πολλοί. καὶ πολλα 

16 ἔχοντα κομψῶς τῶν δραμάτων ἠφάνιζε, δυσκολαίνων 
τοῖς ϑεαταῖς διὰ τὸ γῆρας. λέγεται δ᾽ εἶναι τὸ γένος 
ἱΡύδιος ἐκ Καμίρου. ϑαυμάξω οὖν πῶς καὶ ὁ Τηρεὺς 
περιεσώϑη μὴ τυχὼν νίκης καὶ ἄλλα δράματα τῶν ὁμοίων 
τοῦ αὐτοῦ. καὶ Θεόπομπος δὲ ἐν Εἰρήνῃ ἐπὶ τῆς 

20 ϑηλείας ἔταξε τὸν ἀλεκτρυόνα λέγων οὕτως (1 185 Κ)" 

| ἄχϑομαι δ᾽ ἀπολωλεκὼς 
ἀλεκτρυόνα τίκτουσαν ὠὰ πάγκαλα. 

καὶ ᾿ἀριστοφάνης “]αιδάλῳ (1 430 K) C 

Qv μέγιστον τέτοκεν. ὡς ἀλεκτρυών. 
hs καὶ πάλιν" 

πολλαὶ τῶν ἀλεκτρυόνων βία 
ὑπηνέμια τίκτουσιν ὠὰ πολλάκις. 

| ἐν δὲ Νεφέλαις διδάσκων τὸν πρεσβύτην περὶ ὀνό- 

ματος διαφορᾶς φησι (665) 

1 verba corrupta 17 καμήρου 27. 28 ὑπηνέμια βίαι 
A: corr. Phot. s. v. ὑπηνέμια 28. 29 ὀνομάτων Wilam 
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vov δὲ πῶς μὲ χρὴ καλεῖν; 
B. ἀλεκτρύαιναν, τὸν δ᾽ ἕτερον ἀλέκτορα. 

ἃ λέγεται δὲ καὶ ἀλεχτορὶς καὶ ἀλέκτωρ. Σιμωνίδης 
“ἱμερόφων᾽ ἀλέχτωρ᾽ ἔφη (fr. 80" B). Κρατῖνος Ὥραις 
(91 K): 5 

ὥσπερ ὁ Περσικὸς ὥραν πᾶσαν καναχῶν ὁλόφωνος 
ἀλέχτωρ. 

εἴρηται δ᾽ οὕτως ἐπειδὴ καὶ ἐκ τοῦ λέκτρου ἡμᾶς διε- 
γείρει. οὗ δὲ “Ζωριεῖς λέγοντες ὄρνιξ τὴν γενικὴν διὰ 
τοῦ χ λέγουσιν ὄρνιχος. ᾿Δλκμὰν δὲ διὰ τοῦ 6 τὴν τοῦ 
εὐθεῖαν ἐκφέρει (fr. 26, 4 Β΄) ᾿ἁλιπόρφυρος εἴαρος 
ὄρνις. καὶ τὴν γενικήν (fr. 61) “οἶδα δ᾽ ὀρνίχων 
νόμως πάντων. 

11. AEAoAz. πέχαρμος τὸν ἄρρενα χοῖρον 

e οὕτως καλεῖ ἐν Ὀδυσσεῖ αὐτομόλῳ (Ὁ. 341 L) 1 
δέλφακά τε τῶν γειτόνων 

τοῖς ᾿Ελευσινίοις φυλάσσων δαιμονίως ἀπώλεσα 
οὐχ ἑκών" καὶ ταῦτα δὴ us συμβολατεύειν ἔφα 
τοῖς ᾿άἀχαιοῖσιν προδιδόμειν τ᾽ ὥμνυέ ue τὸν δέλφακα. 

καὶ ᾿ἀναξίλας δ᾽ ἐν Κίρκῃ καὶ ἀρσενικῶς εἴρηκε τὸν 3 
δέλφακα καὶ ἐπὶ τοῦ τελείου τέϑεικε τοὔνομα εἰπών | 

(II 266 K)* 

τοὺς μὲν ὀρεινόμους ὑμῶν ποιήσει δέλφακας ὑλι- 
βάτους, 

τοὺς δὲ πάνϑηρας. ἄλλους ἀγρώστας λύκους, 2l. 
λέοντας. 

ἐπὶ δὲ τῶν ϑηλειῶν τοὔνομα τάττει ᾿“ριστοφάνης 

12 δι᾿ ὀρνίχων A: corr. Hermann 17 ἐλευσινοις A cf. 
hymn. Cer. 266 ἀπώλεσας A: corr. Petitus — 18 ἔφη A — 19 
προδιδόμην ἃ 23 ὀρειονόμους Bergk ὑληβάτας C: ἤλι- 
βάτους Mein 20 καὶ vel ἢ λέοντας Mein 
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Ταγηνισταῖς (1522 K) ἢ δέλφακος ὀπωρινῆς ἠτριαῖον᾽. 
καὶ ἐν ᾿ἀχαρνεῦσιν (v. 186)" 

νέα γάρ ἐστιν: ἀλλὰ δελφακουμένα 
ἕξει μεγάλην τε καὶ παχεῖαν κήἠρυϑρᾶν. 
ἀλλ᾽ αἱ τράφεν λῇς; ἅδε τοι χοῖρος καλά. 315 

καὶ Εὔπολις ἐν Χρυσῷ γένει. καὶ ImzQvet δ᾽ ἔφη 
(fr. τὸ" B) "ὡς ᾿Εφεσίη δέλφαξ᾽. κυρίως δ᾽ αἵ ϑήλειαι 
οὕτως λεχϑεῖεν ἂν αἵ δελφύας ἔχουσαι" οὕτως δὲ αἱ 
μῆτραι καλοῦνται καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἔνϑεν ἐτυμολογοῦνται. 

0 περὶ δὲ τῆς ἡλικίας τοῦ ξώου Κρατῖνός φησιν ἐν 

5 

᾿Δρχιλόχοις (112 K)* 
ἤδη δέλφακες, χοῖροι δὲ τοῖσιν ἄλλοις. 

᾿Δἀριστοφάνης δ᾽ ὃ γραμματικὸς ἐν τῷ περὶ ἡλικιῶν 
φησι (p. 102 Ν) ἱτῶν δὲ συῶν τὰ μὲν ἤδη συμπεπηγότα 
δέλφακες, τὰ δ᾽ ἁπαλὰ καὶ ἔνικμα χοῖροι. ἔνϑεν τὸ 
Ὁμηρικὸν σαφὲς γένεται (ξ 80) 

τά τε δμώεσσι πάρεστι 
qoíos', ἀτὰρ σιάλους ys σύας μνηστῆρες ἔδουσι. 

Πλάτων δ᾽ ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν Ποιητῇ ἀρρενικῶς 
0 ἔφη ( 681 Κ) ἱτὸν δέλφακα ἀπῆγε σιγῇ. ἦν δὲ καὶ 
παλαιὸς νόμος. ὥς φησιν ᾿ἀνδροτέων (FHG I 375) 
τῆς ἐπιγονῆς ἕνεκα τῶν ϑρεμμάτων μὴ σφάττειν πρό- 
βατον ἄπεχτον ἢ ἄτοκον᾽ διὸ τα ἤδη τέλεια ἤσϑιον" 

ἀτὰρ «σιάλους γε σύας μνηστῆρες ἔδουσι (ξ 81). 
M A Y ^ ^ ᾽ - δ᾽’ 5 , , M 

x«i vov δὲ τὴν τῆς Αϑηνᾶς ἱέρειαν ov ϑύειν ἀμνὴν 
2 $^ m" , N ' , , 2 οὐδὲ τυροῦ γεύεσϑαι. καὶ κατὰ χρόνον δέ τινα ἔκλι- 

πόντων τῶν βοῶν, φησὶν ὁ Φιλόχοροξ (FHG I 894), 
m ' ' , 3 , , ^ - 

νομοϑετηϑῆναι διὰ τὴν σπάνιν ἀπέχεσϑαι αὐτοὺς τῶν 

5 ἀλλ᾽ ἔτραφεν ἃ 7 ἐφεστίη Mein 8 δελφύνας A: 
corr. C (ὡς δελφύας) 22 ἕνεκα τῶν ἑἕἑκατῶν 99. À: corr. C 
25 ἀμνεῖον C 

b 



"5 

320 Θ 

ξώων. συνάγειν βουλομένους καὶ πληϑῦσαι τῷ μὴ 

καταϑύεσϑαι. χοῖρον δ᾽ οἵ Ἴωνες καλοῦσι τὴν ϑήλειαν, 
ὡς Ἱππῶναξ (fr40B*)y 

σπονδῇ τε καὶ σπλάγχνοισιν ἀγρίης χοίρου. 
καὶ Σοφοκλῆς ᾿Επιταιναρίοις (fr.211 Ν)" 

τοιγὰρ Ἰωδὴ φυλάξαι χοῖρος ὥστε δεσμίων. 
Πτολεμαῖος δ᾽ ὁ τῆς Αἰγύπτου βασιλεὺς ἐν τῷ 
ἐνάτῳ τῶν ἀπομνημονευμάτων (FHG III 188) *eig [ἥσσον. 
φησίν, ἐπιδημήσαντί μοι οἱ άσσιοι παρέστησαν χοῖρον 

[ὑιον] ἔχοντα τὸ μὲν ὕψος δύο xai ἡμίσους πήχεων. 
ὅλον δ᾽ ἄρτιον πρὸς τὸ μῆκος, τῇ χροιᾷ χιόνινον. 
» , ' , 37 ' - 2 - 
ἔφασαν τε τὸν βασιλέα Ευμένη τὰ τοιαῦτα ἐπιμελῶς 

ὠνεῖσθαι παρ᾽ αὐτῶν, διδόντα τοῦ ἑνὸς δραχμὰς 
τετρακισχιλίας. Αἰσχύλος δέ φησιν (ἔν. 802 Ny 

CE ^ Γῷ ' /20 15) , , 
ἐγὼ δὲ χοῖρον x«i μάλ εὐϑηλούμενον 

, ᾽ 2 - , , , Aj 

τόνδ᾽ ἐν νοτοῦντι χριβάνῳ $1560. τί γὰρ 
ὄψον γένοιτ᾽ ἂν ἀνδρὶ τοῦδε βέλτιον; 

x«i πάλιν (ἔν. 808 N) 

λευκός" τί δ᾽ οὐχί; καὶ καλῶς ἠφευμένος" 
e ^" δ M - , 

Ὁ χοῖρος &ov μηδὲ λυπηϑης πυρί. 

καὶ ἔτι (fr. 804 Ν᾽)" 

ϑύσας δὲ χοῖρον τόνδε τῆς αὐτῆς ὑός, 
ἢ πολλά μ᾽ ἐν δόμοισιν εἴργασται κακά, 
δονοῦσα καὶ τρέπουσα τύρβ᾽ ἄνω κάτω. 

ταῦτα δὲ παρέϑετο Χαμαιλέων ἐν τῷ περὶ Αἰσχύλου " 
(fr. 28 Koepke). 

18. περὶ δὲ ὑῶν ὅτι ἱερόν ἐστι τὸ ξῷον παρὰ 

1 συναγαγεῖν C 4 ἐν σπονδῆι A: corr. ΠῚ ἀγρίας À 
6 ἰώδη Mein γοῖρον ὥστε δεσμίαν Cas ,| ante Ptolemaei 
locum supplenda fere haec: o? δὲ καὶ τὸν &oosve χοῖρον κα- 
λοῦσιν .. 10 ?»wov om. € 16 ῥοϑοῦντι Di 17 βέλτερον 
Burney 28 μ᾽ Pors: γ᾽ A 
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Κρησὶν ᾿“4γαϑοκλῆς ὃ Βαβυλώνιος iv πρώτῳ περὶ 
Κυζίκου φησὶν οὕτως (FHG IV 289) ᾿μυϑεύουσιν ἐν 
Κρήτῃ γενέσϑαι τὴν Διὸς τέκνωσιν ἐπὶ τῆς Δίκτης. 
ἐν ἧ καὶ ἀπόρρητος γίνεται ϑυσία. λέγεται γὰρ ὡςϑ16 
ἄρα Zh ϑηλὴν ὑπέσχεν ὗς καὶ τῷ σφετέρῳ γρυσμῷ 
περιοιχνεῦσα τὸν κνυζηϑμὸν τοῦ βρέφεος ἀνεπάιστον 
τοῖς παριοῦσιν ἐτίϑει. διὸ πάντες τὸ ξῷον τοῦτο 

περίσεπτον ἡγοῦνται καὶ οὐκ ἄν, φησί, τῶν κρεῶν 

δαίσαιντο. Πραίσιοι δὲ καὶ ἵερὰ ῥέζουσιν ví, καὶ 
αὕτη προτελὴς αὐτοῖς ἡ ϑυσία νενόμισται. τὰ παρα- 
πλήσια ἱστορεῖ καὶ Νεάνϑης ὁ Κυξικηνὸς ἐν δευτέρῳ 
περὶ τελετῆς (6 ΠῚ 8). πεταλίδων συῶν μνημονεύει 
᾿“χαιὸς ὃ ᾿Ερετριεὺς ἐν Αἴϑωνι σατυρικῷ λέγων 
οὕτως (fr. 8 N) 'zeraA(Óóov δέ τοι συῶν ... μορφαῖς 

ταῖσδε πόλλ᾽ ἐπάιον᾽. πεταλίδας δ᾽ αὐτὰς εἴρηκε μετα- 
φέρων ἀπὸ τῶν μόσχων᾽ οὗτοι γὰρ πέτηλοι λέγονται 
ἀπὸ τῶν κεράτων, ὅταν αὐτὰ ἐκπέταλα ἔχωσι. παρα- 
πλησίως δὲ τῷ Aye καὶ ᾿ΕἘρατοσϑ'ένης ἐν ᾿ἀντερινύι 
(fr.25 Hi) τους σύας λαρινοὺς προσηγόρευσε μεταγαγὼν 
καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν λαρινῶν βοῶν᾽ οἱ οὕτως ἐκλή- 
ϑησαν ἤτοι ἀπὸ τοῦ λαρινεύεσϑαι (ὕπερ ἐστὶ σιτίξεσϑαι. 
Σώφρων (fr.106 Boy “βόες δὲ λαρινεύονται᾽ ἢ ἀπό 
τινος κώμης ᾿Ἠπειρωτικῆς Παρίνης ἢ ἀπὸ τοῦ βουκο- 
λοῦντος αὐτάς" Παρῖνος δ᾽ οὗτος ἐκαλεῖτο. 

19. εἰσαχϑέντος δὲ ἡμῖν ποτε καὶ δέλφακος. οὗ τὸ 
μὲν ἥμισυ κραμβαλέον ἦν ἐπιμελῶς πεποιημένον. τὸ 
0i ἥμισυ ὡς ἂν ἐξ ὕδατος ἡψημένον" τακερῶς. καὶ 

28qq. ionicam dialectum non restitui 6 περιιχνεῦσα τὸν 
κνιξισμὸν A: corr. C 7 παροῦσιν Α: corr. Eust 773, 16 (non C) 
8 οὐκ ἄν K: ovg Α 10 αὐτὴ A: corr. Schw ενόμισται A: 
corr. € 19 μετάγων C 

ATHENAEUS Il. 2n 
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πάντων ϑαυμαζόντων τοῦ μαγείρου τὴν σοφίαν, μέγα 
φρονῶν ἐκεῖνος ἐπὶ τῇ τέχνῃ ἔφη" ᾿ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὴν 
σφαγὴν ἔχει τις ὑμῶν ἐπιδεῖξαι ὅπου ἐγένετο ἢ πῶς 
αὐτοῦ ἡ γαστὴρ πεπλήρωται παντοίων ἀγαϑῶν. καὶ 
γὰρ κίχλας ἐν ἑαυτῷ ἔχει καὶ ἄλλα ὀρνίϑια ὑπο- 5 

d γαστρίων τε μέρη χοιρείων καὶ μήτρας τόμους καὶ 
τῶν ὠῶν τὰ χρυσᾶ, ἔτι δὲ ὀρνίϑων ἱγαστέρες αὐταῖσι 
μήτραις καὶ καλῶν ζωμῶν πλέες᾽ (com.inc. IV 606 M) 

καὶ τὰ ἐκ τῶν σαρκῶν εἰς λεπτὰ κατακνιζόμενα καὶ 
μετὰ πεπερίδων συμπλαττόμενα᾽ ἰσίκια γὰρ “ὀνομάξειν 10 

αἰδοῦμαι᾽ (Eur. Or. 31) τὸν Οὐλπιανόν, καίπερ αὐτὸν 

εἰδὼς ἡδέως αὐτοῖς χρώμενον. πλὴν ὁ ἐμός γε συγ- 
γραφεὺς Πάξαμος (FHGIV 472) τῶν ἰσικίων μέμνηται. 

καὶ οὔ μοι φροντὶς ᾿ἀττικῶν χρήσεων. ὑμεῖς οὖν ἐπι- 
δείξατε πῶς τε ὃ χοῖρος ἐσφάγη καὶ πῶς ἐξ ἡμισείας μέν 18. 
ἐστιν ὀπτός. ἑφϑὺς δὲ κατὰ ϑάτερα. £v οὖν ἡμῶν ἀνα- 
ξητούντων ὁ μάγειρος ἔφη" ᾿ἀλλ᾽ ἦ νομίζετέ με ἔλαττον 
πεπαιδεῦσϑαι τῶν ἀρχαίων ἐκείνων μαγείρων περὶ ὧν 

of κωμῳδιοποιοὶ λέγουσι; Ποσείδιππος μὲν ἐν 

Χορευούσαις" μάγειρος δ᾽ ἐστὶν ὁ λέγων πρὸς τοὺς 9 
μαϑητὰς τάδε (IV 521 M)* 

90. μαϑητὰ Λεύκων ot τε συνδιάκονοι 
ὑμεῖς" ἅπας γάρ ἐστιν οἰκεῖος τόπος 

ὑπὲρ τέχνης λαλεῖν vi^ τῶν ἡδυσμάτων 
πάντων κράτιστόν ἐστιν ἐν μαγειρικῇ 2] 

5 ἀλαζονεία᾽ vo καϑ' ὅλου δὲ τῶν τεχνῶν 
ὄψει σχεδόν τι .... τοῦϑ'᾽ ἡγούμενον. 

SY € er ^ , , E 

ξεναγὸς ovrog οστις ἂν ϑώρακ ἔχῃ 

6 χοίρων A: corr. C 1 γαστέρας ὦ 8 πλέας (om. C) Schw 
9 ἐκ σαρκῶν C 284 λαλεῖν Cas: ἄλλειν A. 26 ἀλαζονείαι ἃ 
27 ὄψεις δ᾽ ἔχοντι A: corr. Pors fort. σχεδὸν πασῶν σὺ 
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φολιδωτὸν ἢ δράκοντα σεσιδηρωμένον, 
ἐφάνη Βριάρεως᾽ ἂν τύχῃ δ᾽, ἐστὶν λαγώς. 

10 ὃ μάγειρος ἂν μὲν ὑποδιακόνους ἔχων 
πρὸς τὸν ἰδιώτην καὶ μαϑητὰς εἰσίῃ. 

5 κυμινοπρίστας πάντας ἢ λιμοὺς καλῶν, 371 
ἔπτηξ᾽ ἕκαστος εὐθύς. ἂν δ᾽ ἀληϑινὸν 
σαυτὸν παραβάλλῃς, καὶ προσεκδαρεὶς ἄπει. 

15 ὅπερ οὖν ὑπεθέμην, τῷ κενῷ χώραν δίδου, 
καὶ τὰ στόμια γίνωσκε τῶν κεκλημένων. 

10 ὥσπερ γὰρ εἰς τἀμπόρια, τῆς τέχνης πέρας 
τοῦτ᾽ ἔστιν, ἂν εὖ προσδράμῃς πρὸς τὸ στόμα. 
διακονοῦμεν νῦν γάμους" τὸ ϑῦμα βοῦς" 

20 ὁ διδοὺς ἐπιφανής. ἐπιφανὴς ὁ λαμβάνων" b 
τούτων γυναῖκες ἱέρειαν Θεῷ, Θεῷ, 

15 κορύβαντες, αὐλοί, παννυχίδες, ἀναστροφή᾽" 
β ἱππόδρομος οὗτός ἐστί σοι μαγειρικῆς. 

μέμνησο καὶ σὺ τοῦτο. 
καὶ περὶ ἑτέρου δὲ μαγείρου (ὄνομα δ᾽ ἐστὶ Σεύϑης) 

|. € αὐτός φησιν ποιητὴς οὕτως (IV 523 M) 
| 20 ἰδιώτης μέγας 

αὐτοῖς ὃ Σεύϑης" οἶσϑας, ὦ βέλτισϑ᾽, ὅτι c 
ἀγαϑοῦ στρατηγοῦ διαφέρειν οὐϑὲν δοκεῖ. 
oí πολέμιοι πάρεισιν. ὃ βαϑὺς τῇ φύσει 

5 στρατηγὸς ἔστη καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἐδέξατο. 
25 πολέμιός ἐστι πᾶς ὁ συμπίνων ὄχλος. 

κινεῖ γὰρ ἁϑρόος οὗτος" εἰσελήλυϑεν, 

8 et ὁ ἐὰν AC 5 καλῶς AC: corr. Grot 6 ἐπιτηξ᾽ 
A ἔπειτ᾽ ἦξεν C: corr. Cas 7 παραβάλῃς C 11 ἄνευ À: 
corr. € 14 τῇ ϑεᾶι ϑεοί Δ: corr. Wilam, cf. Dittenb. syll. 
13, 39 21 σευνήϑης A οἶσϑα A: corr. Pierson 2424 ἕστηκεν 
καὶ AC: corr. Cas 26 πίνει AC: corr. Grot 

21* 
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ἐκ πεντεκαίδεχ᾽ ἡμερῶν προηλπικὼς 
τὸ δεῖπνον. ὁρμῆς μεστός. ἐκκεκαυμένος, 

10 τηρῶν πότ᾽ ἐπὶ τὰς χεῖρας οἴσει τις. νόει 
ὄχλου τοιούτου ῥαχίαν ἠϑροισμένην. 

ἃ 21. ὁ δ᾽ ἐν τοῖς Εὔφρονος Συνεφήβοις μάγειρος 5 
ἀκούσατε οἷα παραινεῖ (IV 492 M) 

ὅταν ἐρανισταῖς, Καρίων, διακονῇς. 
οὐκ ἔστι παίζειν οὐδ᾽ ἃ μεμάϑηκας ποιεῖν. 
ἐχϑὲς κεκινδύνευκας" οὐδεὶς εἶχέ σοι 

κωβιὸς ὅλως γὰρ ἧπαρ, ἀλλ᾽ ἦσαν κενοί" 10 
5 ἐγκέφαλος ἠλλοίωτο. δεῖ δέ, Καρίων. 

ὅταν μὲν ἔλθῃς εἰς τοιοῦτον συρφετόν. 
Ζρόμωνα καὶ Κέρδωνα καὶ Σωτηρίδην, 

μισϑὸν διδόντας ὅσον ἂν αἰτήσῃς, ἁπλῶς 
8 εἶναι δίκαιον, οἵ δὲ νῦν βαδίξζομεν εἶ 

10 εἰς τοὺς γάμους, ἀνδροφόνον. ἂν τοῦτ᾽ αἰσϑάνῃ, 
ἐμὸς εἶ μαϑητὴς καὶ μάγειρος οὐ κακός. 

καιρὸς εὐκτός" ὠφελοῦ. φιλάργυρος 
ὁ γέρων, ὃ μισϑὸς μικρός εἴ σε λήψομαι 
νῦν μὴ κατεσϑίοντα καὶ τοὺς ἄνϑρακας. ad 

Q^ 

15 ἀπόλωλας. εἴσω πάραγε᾽ x«l γὰρ αὐτὸς οὑτοσὶ 
προσέρχεϑ᾽ ὁ γέρων. ὡς δὲ καὶ γλίσχρον βλέπει. 

f 22, μέγας δέ ἐστι σοφιστὴς καὶ οὐδὲν φἥττωνΣ τῶν 
ἰατρῶν εἰς ἀλαζονείαν καὶ ὁ παρὰ Σωσιπάτρῳ μά- 

γειρος ἐν Καταψευδομένῳ λέγων ὧδε (IV 482 M): "i 
^m 

οὐ παντελῶς εὐκαταφρόνητος ἡ τέχνη, 

1 προσηλπικὼς Α: corr. C 2. ἐκλελυμένος AC: corr. Cob 
8 ὁπότε (sic) κατὰ χειρὸς Cob 4 ῥακίαν Α: corr. Mein 
11 0 κέφαλος (antea οὐγκέφαλος) Mein 14 αἰτήσαις À: corr. 
Di 15 οὗ À: corr. Di 21 latet interpolatio 22 προσ- 
foyscQ A 23 ἥττων add. Cas 24 ἀλαζονίαν A 
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ἂν κατανοήσῃς, ἐστὶν ἡμῶν, Ζ4ημύλε, 
3 Ἁ , ' - Ἁ , M 

ἀλλὰ πέπλυται τὸ πρᾶγμα. καὶ πάντες σχεδὸν 

εἶναι μάγειροί φασιν οὐϑὲν εἰδότες" 
5 ὑπὸ τῶν τοιούτων δ᾽ ἡ τέχνη λυμαίνεται. 

ἐπεὶ μάγειρον ἂν λάβῃς ἀληϑινόν, 818 
ἐκ παιδὸς ὀρθῶς εἰς τὸ πρᾶγμ᾽ εἰσηγμένον 
καὶ τὰς δυνάμεις κατέχοντα καὶ τὰ μαϑήματα 
er 3 , LI , 3 er , ' 

ἅπαντ ἐφεξῆς e(009 , ἕτερόν σοι τυχὸν 

10 φανήσεται τὸ πρᾶγμα. τρεῖς ἡμεῖς {μόνοι 

ἐσμὲν ἔτι λοιποί, Βοιδίων καὶ Χαριάδης 
ἐγώ ve* τοῖς λοιποῖς δὲ προσπέρδου. ΖΗ. τί φής; 
A. ἐγώ; τὸ διδασκαλεῖον ἡμεῖς σῴξομεν 
τὸ Σίκωνος" οὗτος τῆς τέχνης ἀρχηγὸς ἦν. b 

15 ἐδίδασκεν ἡμᾶς πρῶτον ἀστρολογεῖν .... 
ἔπειτα μετὰ ταῦτ᾽ εὐθὺς ἀρχιτεχτονεῖν. 
περὶ φύσεως κατεῖχε πάντας τοὺς λόγους" 
ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἔλεγε τὰ στρατηγικά. 

' m" , E] ew. e - δ᾿ 

πρὸ τῆς τέχνης ἔσπευδε ταῦϑ' ἡμᾶς μαϑεῖν. 

20 ZH. ἄρα σύ ue κόπτειν οἷος εἶ γε, φίλτατε: 
x 2 31. 5 e , 2*3 2 € c - 

A. opa ἀλλ 2 060 προσέρχετ᾽ ἐξ ἀγορᾶς ὁ παῖς 

μικρὰ διακινήσω Gs περὶ τοῦ πράγματος. δ 
ἵνα τῷ λαλεῖν λάβωμεν εὔκαιρον χρόνον. 
ΖΗ. Ἄπολλον, ἐργῶδές (y! ».. A. ἄκουσον, ὠγαϑέ" 

25 δεῖ τὸν μάγειρον εἰδέναι πρώτιστα μὲν 

περὶ τῶν μετεώρων τάς τὲ τῶν ἄστρων δύσεις 
καὶ τὰς ἐπιτολὰς καὶ τὸν ἥλιον πότε 
ἐπὶ τὴν μαχράν τὲ καὶ βραχεῖαν ἡμέραν 

let ὅ ἐὰν A 2 πέπαυται AC: corr. Pors 9 μόνοι add. 
Cas (μόνον Grot) 19 ἐρῶ Mein 14 et 15 post 16 trans- 
ponit Hirschig 14 4H. βαβαί add. Mein 19 fort. us et 
ys transponenda 28 γ᾽ add. Di 
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ἐπάνεισι x&v ποίοισίν ἐστι ζῳδίοις. 

80 τὰ γὰρ ὄψα. φασί, πάντα καὶ τὰ βρώματα σχεδὸν 
ἐν τῇ περιφορᾷ τῆς ὅλης συντάξεως 
Θ , 3 ( , , ^ e , 

ἑτέραν ἐν ἑτέροις λαμβάνει τὴν ἡδονήν. 
ὁ μὲν οὖν κατέχων τὰ τοιαῦτα τὴν ὥραν ἰδὼν 
τούτων ἑκάστοις ὡς προσήκει χρήσεται. 
ς , , - - 5 37 , 

35 0 δ᾽ ἀγνοῶν ταῦτ᾽ εἰκότως τυντλάζεται. 
' - - E 

πάλιν τὸ περὶ τῆς ἀρχιτεχτονικῆς ἴσως 
ἐθαύμασας τί τῇ τέχνῃ συμβάλλεται. 

2 M 2 E] , , 3 2 (ἂν, 3 M , : 

AH. ἐγὼ 0  é9evuac ; A. ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ φράσω 
3 2 -» , ^ * - 

τοὐπτάνιον ὀρϑῶς καταβαλέσϑαι καὶ τὸ φῶς 
40 λαβεῖν ὅσον δεῖ καὶ τὸ πνεῦμ᾽ ἰδεῖν πόϑεν 

ἐστίν, μεγάλην χρείαν τιν᾽ εἰς τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχει. 
ς “ » ὁ καπνὸς φερόμενος δεῦρο κἀκεῖ διαφορὰν 
εἴωϑε τοῖς ὄψοισιν ἐμποιεῖν τινα. 
τί οὖν ἔτι σοι δίειμι τὰ στρατηγικὰ 

45 ἔχω ys τὸν μάγειρον. ἡ τάξις σοφὸν 
ἁπανταχοῦ μέν ἐστι x&v πάσῃ τέχνῃ, 
ἐν τῇ x«9' ἡμᾶς δ᾽ ὥσπερ ἡγεῖται σχεδόν. 
τὸ γὰρ παραϑεῖναι κἀφελεῖν τεταγμένως 
ἕκαστα καὶ τὸν καιρὸν ἐπὶ τούτοις ἰδεῖν. 

80 πότε δεῖ πυκνότερον ἐπαγαγεῖν καὶ πότε βάδην, 
καὶ πῶς ἔχουσι πρὸς τὸ δεῖπνον καὶ πότε 
εὔκαιρον αὐτῶν ἐστι τῶν ὄψων τὰ μὲν 
ϑερμὰ παραϑεῖναι., τὰ δ᾽ ἐπανέντα. τὰ δὲ μέσως, 

τὰ δ᾽ ὅλως ἀποψύξαντα, ταῦτα πάντα... 

φασί om. C, del. Mein 4 ἕτέροις Mein: αὐτοῖς AC 
6 προσῆκε ΔΑ: corr. C 11 τοὐπτάνειον AC καταβαλλεσϑαι À: 
corr. C 12 λαμβάνειν AC: corr. Cas. 15 ἑψοῦσιν AC: corr. 
Dobr 16 τί οὖν Cas: τοιοῦτον ἃ om. C 
27 δὴ suppl Mus 

lacunam not. Di 

5 

10 

15] 

20] 

25 
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55 ἐν τοῖς στρατηγικοῖσιν ἐξετάξεται 319 

μαϑήμασιν. ZH. τίς δή τι παραδείξας ἐμοὶ 
τὰ δέοντ᾽ ἀπελϑὼν αὐτὸς ἡσυχίαν ἄγε. 

28. καὶ ὁ παρὰ τῷ ᾿Δ4λέξιδι δὲ ἐν Μιλησίοις μάγειρος 
οὐ μαχρὰν τούτου ἐστὶ λέγων τοιάδε (II 851 K) 

ovx ἴστε ταῖς πλείσταισι τῶν τεχνῶν ὅτι 
οὐχ ἁρχιτέχτων κύριος τῆς ἡδονῆς 
μόνος καϑέστηκ᾽, ἀλλὰ καὶ τῶν χρωμένων 
συμβάλλεταί τις, ἂν καλῶς χρῶνται, μερίς. 

5 B. ποῖόν τι; δεῖ γὰρ κἀμὲ τὸν ξένον μαϑεῖν. Ὁ 
A. τὸν ὀψοποιὸν σκευάσαι χρηστῶς μόνον 

δεῖ τοὔψον, ἄλλο δ᾽ οὐδέν. ἂν μὲν οὖν τύχῃ 
ὁ ταῦτα μέλλων ἐσϑίειν τε καὶ κρινεῖν 
εἰς καιρὸν ἐλθών, ὠφέλησε τὴν τέχνην" 

10 ἂν δ᾽ ὑστερίζῃ τῆς τεταγμένης ἀκμῆς. 
ὥστ᾽ ἢ προοπτήσαντα χλιαίνειν πάλιν, 
ἢ μὴ προοπτήσαντα συντελεῖν ταχύ, 
ἀπεστέρησε τῆς τέχνης τὴν ἡδονήν. 
Β. εἰς τοὺς σοφιστὰς τὸν μάγειρον ἐγγράφω. 

15 4. ἑστήκαϑ᾽ ὑμεῖς᾽ κάεται δ᾽ ἐμοὶ τὸ πῦρ᾽ c 
ἤδη πυκνοὶ δ᾽ ἄττουσιν Ἡφαίστου κύνες 
κούφως πρὸς αἴϑραν, οἷς τὸ γίνεσθαί 9^ ἅμα 
καὶ τὴν τελευτὴν τοῦ βίου συνῆψέ τις 
μόνοις ἀνάγκης cuo οὐχ ὁρώμενος. 

36 84, Εὔφρων δέ, οὗ καὶ πρὸ βραχέος ἐμνήσϑην, &v- 

δρες δικασταί, (δικαστὰς γὰρ ὑμᾶς οὐκ ὀκνήσαιμ᾽ ἂν 

2 σιγῶντι παρα. K 8 fort. καὐτὸς qi οὐκ ἀρχ. À: 
corr. Bothe 10 //oiov ἃ: corr. Pors 129 τοὔψον Pierson: 
τοῦτον À 13 κρινῶν Heimsoeth 19 B. add. Mein 22 
οἶσϑ᾽ ὃ yí(v. A: corr. Petavius — 25 βραχέως ἃ 
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καλεῖν, ἀναμένων τὴν ὑμετέραν τῶν αἰσϑητηρίων κρίσιν) 

ἐν τοῖς ᾿“δελφοῖς τῷ δράματι ποιήσας τινὰ μάγειρον 
ἃ πολυμαϑὴ καὶ εὐπαίδευτον μνημονεύοντά τε τῶν πρὸ 
αὑτοῦ τεχνιτῶν καὶ τίνα ἕκαστος εἶχεν ἰδίαν ἀρετὴν 
καὶ ἐν τίνι ἐπλεονέκτει, ὅμως οὐδενὸς ἐμνήσϑη τοιούτου 5 
ὧν ἐγὼ ὑμῖν πολλάκις τυγχάνω παρασκευάξων. λέγει 

δ᾽ οὖν οὕτως (IV 486 M) 

πολλῶν» μαϑητῶν γενομένων ἐμοί, Avxs, 
διὰ τὸ νοεῖν ἀεί τι καὶ ψυχὴν ἔχειν 
ἄπει γεγονὼς μάγειρος ἐκ τῆς οἰκίας 10 
ἐν οὐχ ὅλοις δέκα μησί, πολὺ νεώτατος. 

e 5 4yig Ῥύδιος ὥπτηκεν ἰχϑὺν ucvog ἄκρως. 
Νηρεὺς δ᾽ ὃ Χῖος yóyygov mw τοῖς ϑεοῖς, 
ϑρῖον τὸ λευκὸν οὐξ ᾿ἀϑηνῶν Χαριάδης. 

ζωμὸς μέλας ἐγένετο πρώτῳ “αμπρίᾳ. 15 

ἀλλᾶντας ᾿ἀφϑόνητος. Ev9vvog φακῆν. 
10 ἀπὸ συμβολῶν συνάγουσιν ᾿Δρίστων πόρους. 

οὗτοι μετ᾽ ἐχείνους τοὺς σοφιστὰς τοὺς πάλαι 

γεγόνασιν ἡμῶν ἐπτὰ δεύτεροι σοφοί. 
f ἐγὼ δ᾽ ὁρῶν τὰ πολλὰ προκατειλημμένα 20 

εὗρον τὸ κλέπτειν πρῶτος, ὥστε μηδένα 
16 μισεῖν μὲ διὰ τοῦτ᾽. ἀλλὰ πάντας λαμβάνειν. 

ὑπ᾽ ἐμοῦ δ᾽ ὁρῶν σὺ τοῦτο προκατειλημμένον 
ἴδιον ἐφεύρηκάς τι καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ σόν. 
πέμπτην ἔϑυον ἡμέραν οἱ Τήνιοι 25 
πολλοὶ παρόντες. πλοῦν πολὺν πεπλευκχότες. 

13 sqq. hoc ordine legendi videntur: 18. 17. 14. 16. 15 
14 ogiov et ἀνϑηνων A: corr. Cas — 17 fort. ἀριστέων (sic Cas) 
vel Αἰσχρίων σπάρους 19 ἡμῖν Herw 88 οιτινι οἵ À: corr. 
Mus 26 γέροντες À: corr. Καὶ 
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20 λεπτὸν ἔριφον καὶ μικρόν. οὐκ ἦν ἐκφορὰ 
“ύκῳ κρεῶν τότ᾽ οὐδὲ τῷ διδασκάλῳ. 
ἑτέρους πορίσασϑαι δύ᾽ ἐρίφους ἠνάγκασας" 
τὸ γὰρ ἧπαρ αὐτῶν πολλάκις σκοπουμένων 

καϑεὶς κάτω τὴν χεῖρα τὴν μίαν λαϑὼν 
25 ἔρριψας εἰς τὸν λάκκον ἰταμῶς τὸν νεφρόν. 

πολὺν ἐποίησας ϑόρυβον᾽ οὐκ εἶχεν νεφρόν. 
ἔλεγον. ἔκυπτον οἱ παρόντες ἀποβολῇ. 

ἔϑυσαν ἕτερον. τοῦ δὲ δευτέρου πάλιν 
τὴν καρδίαν εἶδόν Gs καταπίνοντ᾽ ἐγώ ... 

80 πάλαι μέγας εἶ, γίνωσκε τοῦ γὰρ μὴ χανεῖν 
λύκον διὰ κενῆς σὺ μόνος εὕρηκας τέχνην. 

χορδῆς ὀβελίσκους ἡμέρας ξητουμένους 
δύ ἐχϑὲς ὠμοὺς εἰς τὸ πῦρ ἀποσβέσας 

καὶ πρὸς τὸ δίχορδον ἐτερέτιξες. ἠσϑόμην" 
86 ἐκεῖνο ὁρᾶμα, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ παίγνιον. 

2D. μή τις τούτων τῶν δευτέρων ἑπτὰ σοφῶν ὀνομα- 

σϑέντων τοιοῦτόν τι ἐπενόησε περὶ τοῦ χοίρου, πῶς καὶ 

τὰ ἐντὸς πεπλήρωται καὶ τὸ μὲν ὀπταλέον ἐστὶν αὐτοῦ, 
τὸ δὲ ἔφϑόν, αὐτὸς δ᾽ ἐστὶν ἄσφακτος: δεομένων οὖν 
ἡμῶν καὶ λιπαρούντων δεικνύναι τὴν σοφίαν. “οὐκ ἐρῶ, 

φησί, τῆτες. μὰ τοὺς ἐν Μαραϑῶνι κινδυνεύσαντας 
(Dem. cor. 208) καὶ πρὸς ἔτι τοὺς ἐν Σαλαμῖνι ναυ- 
μαχήσαντας. ἔδοξεν οὖν πᾶσι διὰ τὸν τηλικόνδε ὅρκον 
μὴ βιάξεσϑαι τὸν ἄνϑρωπον, ἐπ᾽ ἄλλο“ δέ τι τῶν πα- 
ραφερομένων τὰς χεῖρας ἐπιβάλλειν. καὶ ὁ Οὐλπιανὸς 

2 τότε λευκω ἄρεων Α: corr. Pors, fort. τότε σοι, “ύκε, 
κρεῶν 4 ποπουμένων À: corr. Cas 6 rà νεφρώ et 7 νεφρώ 
Dobr 7. 8 “οὐκ ἔχει v/, ἔλεγον Schw, sed v. 8 corruptus 
9 πάνυ A: corr. Tyrwhitt post v. 10 hoc requiro iía etiam 
ieriium haedum mactare coacti sunt 18. 14 despero 26 co... 
χεῖρας À: corr. Cas 

d 



990 Θ 

ἔφη" 'u& τοὺς ἐν ᾿ἀρτεμισίῳ κινδυνεύσαντας. οὐδείς 
τινος γεύσεται πρὶν λεχϑῆναι ποῦ κεῖται τὸ παραφέρειν. 

τὰ γὰρ γεύματα ἐγὼ οἶδα μόνος. καὶ ὁ Μάγνος ἔφη" 
“Αριστοφάνης ἐν Προάγωνι (1511 Κ)᾽ 

τί οὐκ ἐκέλευσας παραφέρειν τὰ ποτήρια: 

Σώφρων δ᾽ ἐν γυναικείοις κατακοινότερον χέχρηται 

λέγων (fr. 80 Βο) Ἱἱπαράφερε, Κοικόα, τὸν σκύφον 
μεστόν. καὶ Πλάτων δ᾽ ἐν Πάκωσιν ἔφη ( 621 K) 
ἑπάσας παραφερέτω. ΄Ἄλεξις Παμφίλῃ (II 860 K) 

παρέϑηκε τὴν τράπεξαν. εἶτα παραφέρων 

ἀγαϑῶν ἁμάξας... 
περὶ δὲ τῶν γευμάτων ἃ σαυτῷ προὔπιες ὥρα σοι λέ- 
γειν, Οὐλπιανέ. τὸ γὰρ γεῦσαι ἔχομεν ἐν Εὐπόλιδι 
ἐν AE (I 260 K)* 

τοῦδε vOv γεῦσαι λαβών. 

καὶ ὁ Οὐλπιανὸς “ἝἝφιππος. ἔφη. ἐν Πελταστῇ 
(1 261 K) ᾿ἔνϑ᾽ ὄνων ἵππων cvs στάσεις καὶ γεύματα 

οἴνων. ᾿Δἀντιφάνης δ᾽ ἐν Ζιδύμοις (II 45 K): 
οἰνογευστεῖ, περιπατεῖ 

ἐν τοῖς στεφάνοις.᾽ 

20. ἐπὶ τούτοις 0 μάγειρος ἔφη᾽ "Aé&o τοίνυν κἀγὼ 
οὐκ ἀρχαίαν ἐπίνοιαν (Ar. Nub. 961), ἀλλ᾽ εὕρεσιν ἐμήν 
(ἵνα μὴ ὁ αὐλητὴς πληγὰς λάβῃ: ὁ γὰρ Εὔβουλος 
ἐν Πάκωσιν ἢ “ήδα ἔφη (1 184 K) 

ἀλλ᾽ ἠκούσαμεν 
καὶ τοῦτο. νὴ τὴν ᾿Εστίαν, οἴκοι zo9' ὡς 
(0G » ἂν ὃ μάγειρος ἐξαμάρτῃ. τύπτεται, 
ὥς φασιν. αὑλητὴς παρ᾽ ὑμῖν. 

7 περίφερε À: corr. Dalec 9 περιφερέτω A: corr. Schw 
13 παρ᾽ Εὐπόλιδι ΠῚ 17 ὠνίων ἵππων στάσεις Wilam 21 ὅσ᾽ 
add. Schw 28 φησιν A: corr. Grot 5 αὐλητὴς ἃ 

10 
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Φιλύλλιός τε ἢ ὃ ποιήσας τὰς Πόλεις φησίν (1184 K) 
0 τι ὧν τύχῃ 

, 3 , ' , * -' 

μάγειρος ἀδικήσας, τὸν αὐλητὴν λαβεῖν 
πληγας) 

WC! , | RE: , PE) , -» 
περὶ ἡμιόπτου καὶ ἡμιέφϑου καὶ ἀσφάκτου γεμιστοῦ 
χοίρου. ὁ μὲν χοῖρος ἐσφάγη ὑπὸ τὸν ὦμον σφαγὴν 
βραχεῖαν᾽, καὶ ἐπέδειξεν. “ἔπειτα ἀπορρεύσαντος τοῦ 
πολλοῦ αἵματος πάντα τὰ ἐντοσϑίδια μετὰ τῆς ἐξαι- 
ρέσεως (εἴρηται γὰρ xal ἐξαίρεσις,. ὦ στωμυλῆϑραι 

δαιταλεῖς) διακλύσας ἐπιμελῶς οἴνῳ πολλάκις ἐκχρέμασα 

ἐκ ποδῶν. εἶτα πάλιν οἴνῳ διέβρεξα καὶ προεψήσας 
μετὰ πολλοῦ πιπέρεως τὰ προειρημένα χναυμάτια ἔβυσα 

διὰ τοῦ στόματος, πολλὸν ἐπιχέας ζωμὸν εὖ πάνυ πε- 

ποιημένον. x«l μετὰ ταῦτα περιέπλασα τοῦ χοίρου 
τὴν ἡμίσειαν, ὡς ορᾶτε, ἀλφίτοις πολλοῖς κριϑῆς ἀνα- 
δεύσας αὐτὰ οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ. ἔπειτ᾽ ἐνέϑηκα κριβάνῳ 
ὑποϑεὶς τράπεζαν χαλκῆν ἐστάϑευσά τε τῷ πυρί. ὦ S 0 X 1] : 0r, ὧϑ 

, - , ? 3 P ^ , 

(μήτε κατακαῦσαι μήτ᾽ ὠμὸν ἀφελεῖν. καὶ τῆς φορίνης 
ἤδη γενομένης κραμβαλέας εἴχασα καὶ τἄλλο μέρος 
[ne , , ; , - ἋΣ e ? 
ηψῆσϑαι ἀποβαλὼν v αὐτοῦ τὰ ἄλφιτα οὕτω φέρων 

ὑμῖν παρέϑηχα. 21. τὴν δ᾽ ἐξαίρεσιν. ὦ καλέ μου 
Οὐλπιανέ, Διονύσιος ὁ κωμῳδιοποιὸς ἐν τοῖς Ὁμω- 

νύμοις τῷ δράματι οὕτως εἴρηκε ποιήσας τινὰ μάγειρον 
' ^ M , 

πρὸς rovg μαϑητας διαλεγόμενον (II 425 K): 
» ' , - » I "^ E 
ἄγε δὴ zioouov νῦν, εἴ τι κομψὸν ἢ σοφὸν 

1 φιλυλαιος À — 5.6 περὶ --- χοίρου fort. in lemmatis locum 
revocanda 9 verba στωμυλῆϑραι δαιταλῆς videntur Aristo- 
phanis esse, cf. litt. à 11 προσεψήσας AC: corr. Cas 18 
πολλὸν ἐπιχέας fouov iambographi fragmentum totamque prae- 
terea descriptionem ex poetarum frustulis compositam esse 
vidit Mein πάνυ À: μάλα C 1 κριϑῶν C — 25 δρέμων A: 
corr. Mus 
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ἢ γλαφυρὸν οἶσϑα τῶν σεαυτοῦ πραγμάτων. 

φανερὸν ποίησον τοῦτο τῷ διδασχάλῳ. 
νῦν τὴν ἀπόδειξιν τῆς τέχνης αἰτῶ σ᾽ ἐγώ. 

5 εἰς πολεμίαν ἄγω σε ϑαρρῶν κατάτρεχε. 
ἀριϑμῷ διδόασι τὰ κρέα καὶ τηροῦσί σε. 
τακερὰ ποιήσας ταῦτα καὶ ζέσας σφόδρα 

τὸν ἀριϑμὸν αὐτῶν. ὡς λέγω σοι. σύγχεον. 
ἰχϑὺς ἁδρὸς πάρεστι᾽ τἀντός ἐστι σά. 

10 x&v τέμαχος ἐκκλίνῃς τι, καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ σόν. 
ἕως ἂν ἔνδον ὦμεν" ὅταν ἐξω δ᾽. ἐμόν. 
ἐξαιρέσεις καὶ τἄλλα τἀκόλουϑ᾽ ὅσα 
οὔτ᾽ ἀριϑμὸν οὔτ᾽ ἔλεγχον ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἔχει. 
περικόμματος δὲ τάξιν ἢ ϑέσιν φέρει, 

15 εἰς αὔριον σὲ κἀμὲ ταῦτ᾽ εὐφρανάτω. 
λαφυροπώλῃ παντάπασι μεταδίδου. 
τὴν πάροδον ἵν᾽ ἔχῃς τῶν ϑυρῶν εὐνουστέραν᾽ 
τί δεῖ λέγειν μὲ πολλὰ πρὸς συνειδότα; 
ἐμὸς εἰ μαϑητής. σὸς δ᾽ ἐγὼ διδάσκαλος. 

20 μέμνησο τῶνδε καὶ βάδιξε δεῦρ᾽ ἅμα. 
28. πάντων οὖν ἡμῶν ἐπαινεσάντων τὸν μάγειρον 

ἐπί τε τῷ ἑτοίμῳ τῶν λεγομένων καὶ τῇ τῆς τέχνης 

περιεργίᾳ ὁ καλὸς ἡμῶν ἑστιάτωρ Παφρήνσιος "xci 

πόσῳ κάλλιον. ἔφη. τὰ τοιαῦτα ἐχμανϑάνειν τοὺς 

μαγείρους ἢ ἅπερ παρώ τινι τῶν πολιτῶν ἡμῶν, ὃς 

ὑπὸ πλούτου χαὶ τρυφῆς τοὺς τοῦ ϑαυμασιωτάτου 
Πλάτωνος διαλόγους ἠνάγκαξεν ἐχμανθϑάνοντας τοὺς 

ϑϑομαγείρους φέροντάς τὲ τὰς λοπάδας ἅμα λέγειν (Tim. 

δ τηρουσῆησε ἃ 6 τὰ κρέα Α: corr. Cas 9 ἐκχλένῃς 
suspectum 10 ὅταν δ᾽ ἔξω A: corr. Schw 12 οὐδὲ ἀριϑμὸν 
A: corr. Di 14 εὔφρανα τῶι À: corr. Grot, sed praestat 
ταῦτά γ᾽ εὐφρανεῖ, ut τῶι ad versum seq. pertineat 1 velut 
τῷ δ᾽ αὖ ϑυρωρῷ 20 ἐκμανϑάνειν Wilam 
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p. 17a) “εἷς, δύο, vosig" ὁ δὲ δὴ τέταρτος ἡμῖν, à φίλε 
Τίμαιε, ποῦ τῶν χϑὲς μὲν δαιτυμόνων, τὰ νῦν δ᾽ ἑστια- 
τόρων: ἔπειτ᾽ ἄλλος ἀπεχρίνατο ᾿ἀσϑένειά τις αὐτῷ 

, 5 , , , , - , 
ξυνέπεσεν. ὦ Σώκρατες. διεξήρχοντό τὲ τοῦ διαλόγου 

A S M , - e M ^ ^ 

τὰ πολλὰ TOV τρόπον τοῦτον, Og ἄχϑεσϑαι μὲν TOUG 

εὐωχουμένους, ὑβρίζεσθαι δὲ τὸν πάνσοφον ἐχεῖνον 
ἄνϑρωπον ὁσημέραι, καὶ διὰ τοῦτο πολλοὺς τῶν κα- 
mun ἐξόμνυσϑαι τὰς παρ᾽ ἐκείνῳ ἑστιάσεις. οἵ 

δὲ ἡμέτεροι οὗτοι ἅμα ἴσως ταῦτ᾽ ἐκμανϑάνοντες οὐκ 
ὀλίγην ὑμῖν ϑυμηδίαν παρέχουσιν. καὶ ὃ παῖς ἐπὶ Ὁ 
τῇ μαγειρικῇ σοφίᾳ ἐπαινεϑεὶς "vé τοιοῦτον εὑρήκασιν, 

ἔφη. ἢ εἰρήκασιν οἵ πρὸ ἐμοῦ; ἢ ἐπιμετρίους ἐμαυτὸν 
ἄγω οὐ μεγαλαυχούμενος ἐπ᾽ ἐμαυτῷ; καίτοι καὶ o 
πρῶτος τῶν τὸν Ὀλυμπίασιν ἀγῶνα ἀναδησαμένων 
Κύροιβος ὁ ᾿Ηλεῖος μάγειρος ἣν καὶ οὐχ οὕτως ὠγκύλ- 
λετο ἐπὶ τῇ τέχνῃ ὡς ὃ παρὰ Στράτωνι μάγειρος 
ἐν τῷ Φοινικίδῃ, περὶ οὗ τοιαῦτα λέγει Ó σϑω- : q, περὶ οὗ τοιαῦτα λέγει Ó μεμισϑῶ 
μένος (IV 545 M)' 

29. σφίγγ᾽ ἄρρεν᾽. ov μάγειρον εἰς τὴν οἰκίαν 
Á 5 e - Ν 3 «" j ' N M 

εἴληφ᾽ ἁπλῶς γὰρ οὐδὲ ἕν μὰ τοὺς ϑεοὺς ο 

ὅσ᾽ ἂν λέγῃ συνίημι" καινὰ ῥήματα 
πεπορισμένος πάρεστιν. ὡς εἰσῆλϑε γάρ. 

5 εὐϑύς μ᾽ ἐπηρώτησε προσβλέψας μέγα 
ς , , , 2.54 -» , 3 πόσους κέκληκας μέροπας ἐπὶ δεῖπνον; λέγε. 
ἐγὼ κέκληκα μέροπας ἐπὶ δεῖπνον; χολᾶς. 
τοὺς δὲ μέροπας τούτους μὲ γινώσκειν δοκεῖς: 

d M , - ' ' ' , οὐδεὶς παρέσται. τοῦτο γὰρ νὴ τὸν Zí(c 

1 ἄνθρωπον del. c, fort. recte 7. 8 καϑαρίων À: corr. 
C 12 ἐπὶ μετρίοις Cas, vix graece 21 ὅσ᾽ A, sed o ex ὦ 
correctum, ὅσ᾽ C: ὧν Dobr cf. p. 659b, ubi óv λέγει corrupte 
A κενὰ AC: corr. p. 659 26 delendum putat Wilam 
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A C: 
suppl. Cobet 17 Ὅημρος C οἶσϑα AC: οἶσϑας Di, fort.'Ounoos, 
οὐκ oic0 , ἔλεγε ταῦτα 18 βούλει vo A: corr. Cas et Coraes 
21 διανοῇ C 27 λεκας εἰ À: corr. Coraes 

2 οὐδὲ εἷς AC — "V οὐδὲ εἷς παρέσται AO — 9 δαιτυμόνας 

Θ 

ἐστὶ χγατάλοιπον μέροπας ἐπὶ δεῖπνον καλεῖν. 
οὐδ᾽ ἄρα παρέσται δαιτυμὼν οὐδεὶς ὅλως; 
ovx οἴομαί ys ΖΙαιτυμών. ἐλογιξόμην" 
“ "S ΄ , 

ἥξει Φιλῖνος, Μοσχίων, Νικήρατος, 
ς E ς τ h ^B 0x 3: 15 e, E 
ὁ δεῖν᾽. ὁ δεῖνα" xav ὄνομ᾽ ἀνελογιξζόμην 

] 

3 3 E 3 E, DEC T , 

ovx qv ἐν αὐτοῖς οὐδὲ εἷς μοι Ζαιτυμών. 
3 M L , e , L PES a i9) οὐδεὶς παρέσται, φημί. Tí λέγεις; οὐδὲ εἷς; 

σφόδρ᾽ ἠγανάκτησ᾽ ὥσπερ ἠδικημένος, 
εἰ μὴ κέκληκα ΖΙαιτυμόνα. καινὸν πάνυ. 
σῦν ἄρα ϑύεις ἐρυσίχϑον᾽ ; οὔκ, ἔφην ἐγώ. 
ἱβοῦν δ᾽ εὐρυμέτωπον: οὐ ϑύω βοῦν, ἄϑλιε. 
᾿μῆλα ϑυδιάξεις ἀρα; μὰ Z4 ἐγὼ μὲν οὔ, 
οὐδέτερον αὐτῶν, προβάτιον δ᾽. “οὔκουν, ἔφη. 

τὰ μῆλα πρόβατα; {μῆλα πρόβατ᾽ ;» οὐ μανϑάνω 
, 95 «" PESE , 

e... τούτων οὐδὲν οὐδὲ βούλομαι. 

ἀγροικότερός εἰμ᾽. ὥσϑ᾽ ἁπλῶς μοι διαλέγου. 
“Ὅμηρον οὐκ οἶσϑα λέγοντα; καὶ μάλα 
nv e , 2 5 / ? 2 m / ἐξὴν ὃ βούλοιτ᾽, ὦ μάγειρ᾽, αὐτῷ λέγειν. 
3. Ἁ , N e “- - ^ - e , ἀλλὰ tí πρὸς ἡμᾶς τοῦτο, πρὸς τῆς Eocí(ag; 
"xar. ἐχεῖνον ἤδη πρόσεχε καὶ τὰ λοιπά μοι. 

e ^ M ^ 2 2 , 

Ομηρικῶς γὰρ διανοεῖ u  &zoAAvvat; 

“οὕτω λαλεῖν εἴωϑα.. μὴ τοίνυν λάλει 
rr , E 5 L4 6.9 δ ^ ^ , 

οὕτω παρ᾽ ἔμοιγ᾽ ὦν. '&AÀ« διὰ τὰς τέτταρας 

δραχμὰς ἀποβάλω, φησί, τὴν προαίρεσιν; 
N , , , - , “ UP] Ν , 

τὰς οὐλοχύτας φέρε δεῦρο. τοῦτο Ó ἐστὶ τί; 
ς ^? eu 3 , , ^ , 
κριϑαί, “τέ ovv, ἀπόπληκτε, περιπλοκὰς λέγεις; 

ἱπηγὸς πάρεστι; πηγός; οὐχὶ λαικάσει, 

cort s 10 σὺν Wilam: οὐδ᾽ AC θύει A: corr. C 14 
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ἐρεῖς σαφέστερόν 0' ὃ βούλει μοι A&y&w; 
᾿ἀτάσϑαλός y εἶ, πρέσβυ, φησ᾽ ἅλας φέρε. 
τοῦτ᾽ ἔστι πηγός; “ἀλλὰ δεῖξον χέρνιβα. 

40 παρῆν. ἔϑυεν, ἔλεγεν ἄλλα ῥήματα 
5 τοιαῦϑ᾽ ἃ μὰ τὴν Γῆν οὐδὲ εἷς ἤκουσεν Gv, 

μίστυλλα, μοίρας, δίπτυχ᾽, ὀβελούς, ὥστε μὲ b 

τῶν τοῦ Φιλητᾶ λαμβάνοντα βιβλίων 
σκοπεῖν ἕκαστα τί δύναται τῶν ῥημάτων, - 

45 πλὴν ἱχέτευον αὐτὸν ἤδη μεταβαλεῖν 
10 ἀνθρωπίνως λαλεῖν τε. τὸν δ᾽ οὐκ ἂν ταχὺ 

ἔπεισεν ἡ Πειϑὼ μὰ τὴν Γῆν οἶδ᾽ ὅτι. 
80. περίεργον δ᾽ ἐστὶν ὡς ἀληϑῶς τὸ πολὺ τῶν μα- 
γείρων γένος περί τε τὰς ἱστορίας καὶ τὰ ὀνόματα. 
λέγουσι γοῦν αὐτῶν οἵ λογιώτατοι "yovv κνήμης 

15 ἔγγιον καὶ ᾿περιῆλϑον ᾿4σίαν καὶ Εὐρώπην". ἐπιτι- c 
μῶντες δέ τινί φασιν μὴ δεῖν τὸν Οἰνέα Πηλέα ποιεῖν. 

ἐγὼ δὲ ἕνα τῶν ἀρχαίων μαγείρων τεϑαύμακα πείρᾳ 
τῆς τέχνης ἧς εἰσηγήσατο ἀπολαύσας. παράγει δ᾽ αὐτὸν 
"AlsEug ἐν “έβητι λέγοντα τάδε (II 341 Κ)᾽ 

20 qve, μοὐδόκει, 
πνικτόν τι ὄψον δελφάκειον, ΓΖ. ἡδύ ye. 
A. ἔπειτα προσκέχαυκε. I'4. μηδὲν φροντίσῃς" 

ἰάσιμον γὰρ τὸ πάϑος ἐστί. 4. τῷ τρόπῳ; 
5 ΓΑ. ὄξος λαβών ἣν εἰς λεκάνην τιν᾽ ἐγχέας ᾷ 

25 ψυχρόν. ξυνιεῖς, εἶτα ϑερμὴν τὴν χύτραν 
εἰς τοὔξος ἐνθῇς᾽ διάπυρος γὰρ οὖσ᾽ ἔτι 

ἕλξει δι’ αὑτῆς νοτίδα καὶ ζυμουμένη 

1 fort. σαφέστερόν v' ἐρεῖς 1 quÀAva A: corr. Mus fort. 
βιβλίον — 8 ἕκαστον Cob 9 [xevevoy A: corr. Pors 10 
τάχα Mein 20 μοι δοκεῖ À: corr. Hirschig 21 τιν᾽ ὄψον 
δελφακιον A: corr. Di, ὄψον τι πνιχτὸν Kock 26 ἐνθείς A: 
corr. Dobr 
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ὥσπερ κίσηρις λήψεται διεξόδους 
10 σομφάς. δι᾽ ὧν την ὑγρασίαν ἐκδέξεται" 

τὰ χρέα δ᾽ ἔσται τ᾽ οὐκ ἀπεξηραμμένα, 
ἔγχυλα δ᾽ ἀτρεμεὶ καὶ δροσώδη τὴν σχέσιν. 
A. Ἴάπολλον. ὡς ἰατρικῶς. ὦ Γλαυκία. 5 

8 ταυτὶ ποιήσω. Γ΄. καὶ παρατίϑει γ᾽ αὐτά, παῖ, 

15 ὅταν παρατιϑῇς. μανϑάνεις. ἐψυγμένα. 
- ἀτμὶς γὰρ οὕτως οὐχὶ προσπηδήσεται 
ταῖς OuG(v, ἀλλ᾽ ἄνω μάλ᾽ εἶσι καταφαγών. 
A. πολλῷ γ᾽ ἀμείνων. ὡς ἔοικας. ἦσϑ᾽ ἄρα 10 
λογογράφος ἢ μάγειρος. ὃ λέγεις οὐ λέγεις" 

20 τέχνην δ᾽ ὀνειδίζεις. 

51. καὶ μαγείρων μὲν ἅλις, ἄνδρες δαιταλεῖς. μὴ καί 
f τις αὐτῶν τὰ ἐκ ΖΦυσκόλου Μενάνδρου βρενϑυόμενος 

λαρυγγίσῃ τάδε (IV 108 M)* 15 |: 
οὐδὲ εἷς 

μάγειρον ἀδικήσας ἀϑῷος διέφυγεν" 
ἱεροπρεπής πώς ἐστιν ἡμῶν Y τέχνη. 

ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν, κατὰ τὸν ἥδιστον Ζέφιλον (II 570 K), 
παρατίϑημ᾽ ὁλοσχερῆ 20 [: 

ἄρν᾽ ἐς μέσον σύμπτυκτον. ov9vAsvuévov, 
χοιρίδια περιφόρινα κρομβώσας ὅλα, 
δούρειον ἐπάγω χῆνα τῷ φυσήματι. 

88. 92. XHN. περιενεχϑέντων δὲ τούτων καὶ ἄλλων 
χηνῶν περιττῶς ἐσχευασμένων ἔφη τις “οἵ χῆνες 2561 

2 εἰσδέξεται Mein 3 τὰ κρέ᾽ ηδέ᾽ ἔσται κοὐκ lac — 4 
ἐνχυλα A 9. ἀνωμαλίσει corr. Scaliger fort. εἶσι κατ᾽ ὀροφήν 
vel ἀτμὸς (Schw) — εἶσιν διαλαϑών 10 πολλῶν τ᾽ Α: corr. 
Cas 22 περιφορεινὰ À: corr. Di 28 óovorov A intellege 
anserem ita tumidum (i. e. saginatum) ut anser Troianus (i. e. 
alüs inclusis animalibus gravidus, cf. Macrob. sat. 3, 13, 13) 
esse videatur 
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σιτευτοί". καὶ ὁ Οὐλπιανὸς “ὁ δὲ σιτευτὸς χὴν παρὰ 
τίνι; πρὸς ὃν ὃ Πλούταρχος" Θεόπομπος μὲν 
ἔφη ὁ Χῖος ἐν ταῖς ᾿Ελληνικαῖς (FHG 1 281) x&v τῇ 
τρισκαιδεκάτῃ δὲ τῶν Φιλιππικῶν ᾿Δγησιλάῳ τῷ Ad- 
κωνι εἰς Αἴγυπτον ἀφικομένῳ πέμψαι τοὺς Αἰγυπτίους 

χῆνας καὶ μόσχους σιτευτούς. καὶ ᾿Επιγένης δ᾽ 0 

κωμῳδιοποιὸς ἐν Βάκχαις φησίν (Il 417 K)' 

ἀλλ᾽ εἴ τις ὥσπερ χῆνα &vosqév μοι λαβὼν 
σιτευτόν. 

καὶ ᾿Δἀρχέστρατος ἐν τῷ πολυϑρυλήτῳ ποιήματι 
(fr. 58 Ἐ)" 

[ὡς] καὶ σιτευτὸν χηνὸς ὁμοῦ σκχεύαξε νεοττόν, 

ὀπτὸν ἁπλῶς καὶ τόνδε. 

σὺ δὲ ἡμῖν, ὦ Οὐλπιανέ, δίκαιος εἶ λέγειν, ὁ περὶ 
πάντων πάντας ἀπαιτῶν. ποῦ μνήμης ἠξίωται παρὰ 
τοῖς ἀρχαίοις τὰ πολυτελῆ ταῦτα τῶν χηνῶν ἥπατα. 
ὅτι γὰρ χηνοβοσκοὺς οἴδασι μάρτυς Κρατῖνος ἐν 
Ζιονυσαλεξάνδρῳ λέγων (126 Κ) “χηνοβοσκοί, βου- 

κόλοι’ Ὅμηρος δὲ καὶ ϑηλυκῶς καὶ ἀρσενικῶς 
εἴρηκεν (ο 161)" “αἰετὸς ἀργὴν χῆνα φέρων. καί (ο 114)" 

ὥς ὅδε χῆν᾽ ἥρπαξ᾽ ἀτιταλλομένην ἐνὶ οἴκῳ. 
καί (τ 530) 

χῆνές μοι κατὰ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν 
ἐξ ὕδατος. 

χηνείων δὲ ἡπάτων (περισπούδαστα δὲ ταῦτα κατὰ 
τὴν Ρώμην) μνημονεύει Εὔβουλος ἐν Σιτεφανοπώλισι 
λέγων οὕτως (II 199 K) 

8. 9 χῆνα σιτευτὸν λαβὼν | ἔτρεφέ us Di, fort. ἀνέτρεφέ μοι 
12 ὡς del. Schw σιτευτοῦ A: corr. Ribb σκευάξει À: corr. 
Schw 20 eom χῆνα A 24 debebant plura exscribi ut 
genus masculinum appareret 26 εὔπολις A: corr. Cas στε- 
φανοπώλησι ἃ 

ATHENAEUS II. 22 

b 
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εἰ μὴ σὺ χηνὸς ἧπαρ ἢ ψυχὴν ἔχεις. 
33. ἦσαν δὲ καὶ ἡμίκραιραι πολλαὶ δελφάκων. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν Κρώβυλος ἐν Ἱϑευδυποβολιμαίῳ 
(IV 568 M)* 

d εἰσῆλϑεν ἡμίκραιρα τακερὰ δέλφακος. 
B. ταύτης μὰ τὸν ZA οὐχὶ κατέλιπον λέγω 

σι 

οὐδέν. 
μετὰ δὲ ταῦτα ὃ καλούμενος κρεωκάκκαβος. χρέα δ᾽ 
ἐστὶ ταῦτα συγκεκομμένα μεϑ'᾽ αἵματος καὶ λίπους ἐν 

ξωμῷ γεγλυκασμένῳ. ἱλέγειν δὲ οὕτως ᾿ἀριστοφάνης 10 

{(φησὶνΣ ὃ γραμματικὸς (p.219 N) ᾿Ζχαιούς"᾽, ὁ Μυρ- 
τίλος ἔφη. “᾿Δντικλείδης δ᾽ ἐν η΄ Nócovov (fr.8 M) 
"v δείπνῳ. φησίν, μελλόντων Χίων ὑπ᾽ ᾿Ερυϑραίων 

e ἐξ ἐπιβουλῆς ἀναιρεῖσθαι μαϑών τις τὸ μέλλον γέ: 
νεσϑαι ἔφη" 15 

ὦ Χῖοι, πολλὴ γὰρ ᾿Ερυϑραίους ἔχει ὕβρις" 
φεύγετε δειπνήσαντες ὑὸς κρέα μηδὲ μένειν βοῦν." 

ἀναβράστων δὲ χρεῶν μνημονεύει ᾿“ριστομένης 
Γύόησιν οὕτως (1691 K) ..... καὶ ὄρχεις ἤσϑιον, oUg 
καὶ νεφροὺς ἐκάλουν: Φιλιππέδης ἐν τῇ ᾿ἀνανεώσει 30 

Γναϑαίνης τῆς ἑταίρας τὸ γαστρίμαργον ἐμφανίζων 

λέγει (IV 468 M): 

ἔπειτ᾽ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν ἧκ᾽ ὄρχεις φέρων 
f πολλούς. τα uiv οὖν γύναια τἄλλ᾽ ἠκκίζετο, 

ἡ δ᾽ ἀνδροφόνος Γνάϑαινα γελάσασα .... 25 
ἱχαλοί γε. φησίν. ot νεφροί, νὴ τὴν φίλην 

Ζ]ήμητρα. καὶ ÓU ἁρπάσασα κατέπιεν, 

5 εἰσῆλϑον A: corr. Cas 6 λέγω A: y^ ἐγὼ Mus, fort, 
οὐκ ἔγωγ᾽ ἂν κατέλιπον 11 φησὶν commode magis quam 
necessario add. Cas 19 laeunam not. Di 24 ἠκκίζετο € 
ἀκκίζετο superscr. y ἃ 25 ἀναγελάσασ᾽ ἅμα Mein 
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ὥσϑ᾽ υπτίους ὑπὸ τοῦ γέλωτος καταπεσεῖν." 

84. εἰπόντος δὲ καὶ ἄλλου ἥδιστα γεγονέναι καὶ τὸν 
MN 2 , 5 , e ^ 3 

μετὰ ὀξυλιπάρου ἀλεχτρυόνα ὁ φιλεπιτιμητηὴς OvÀ-385 

πιανὸς κατακείμενος μόνος. ὀλίγα δ᾽ ἐσϑίων καὶ 

τηρῶν τοὺς λέγοντας ἔφη" “ὀξυλίπαρον δὲ τί ἐστι; 
πλὴν εἰ μὴ καὶ κόττανα ἡμᾶς καὶ λέπιδιν, τὰ πάτριά 
μου νόμιμα βρώματα. ὀνομάζειν μέλλετε. καὶ ὃς 
“Τιμοκλῆς, ἔφη. ὃ κωμικὸς ἐν ΖΙακτυλίῳ μέμνηται 

τοῦ ὀξυλιπάρου λέγων οὕτως (Il451 K) 

γαλεοὺς καὶ βατίδας ὅσα τε τῶν γενῶν 

ἐν ὀξυλιπάρῳ τρίμματι σκευάζξεται. 

ἀκρολιπάρους δέ τινας ἀνθρώπους κέκληκεν ΄ά4λεξις b 
7 er ΄ ΤΙΝ 

ἐν ]ΠΙονῆρᾳ ovrog (Il 368 K)' 

ἀκρολίπαροι, τὸ δ᾽ ἄλλο σῶμ᾽ ὑπόξυλον. 
παρατεϑέντος δέ ποτὲ χαὶ ἰχϑύος μεγάλου ἐν ὀξάλμῃ 
καὶ εἰπόντος τινὸς ἥδιστον εἶναι ὀψάριον πᾶν τὸ ἐν 
ὀξάλμῃ παρατιϑέμενον. συναγαγὼν τὰς ὀφρῦς ὃ τὰς 
ἀκάνϑας ἀγείρων Οὐλπιανὸς ποῦ κεῖται. ἔφη, 
? y 2 , ^ 3 3 V » Li , 

ὀξάλμη:; ὀψάριον γὰρ παρ᾽ οὐδενὶ τῶν ζώντων λεγό- 

μενον οἶδα. οἵ μὲν οὖν πολλοὶ μακρὰ χαίρειν εἰπόντες 
αὐτῷ ἐδείπνουν, τοῦ Κυνούλκου τὰ ἐξ Αὐρῶν Μετα- 
γένους ἀναφωνήσαντος (I τοῦ K) 

2 ? ze) , - A , - 
αλλ, 0 ᾽γαϑὲε, δειπνῶμεν, καπειτα μὲ πᾶν c 

ἐπερωτᾶν 
er ^ , - " co Mes , ? 
ὃ TL ἂν βούλῃ᾽ νῦν yag πεινῶν δεινῶς πώς εἰμ 

ἐπιλήσμων. 
καὶ ὁ Μυρτίλος ἡδέως πως συναπογραφόμενος αὐτῷ. 

2 fort. ἄλλα. ἥδιστον Schw 4 μόνον opinor 6 ὑμεῖς 
(pro ἡμᾶς) Cas, ἡμῖν Schw κόττα καὶ λεπιδὲ 1Π]| p.119b 7 ὃς 
Wilam: ὃ ἃ 14 ὑπόξυλοι Mein 20 μακρὰν À: corr. Καὶ 
23 πρῶτον post δειπνῶμεν add. Pors πᾶν Cob: πάντ᾽ AC 28 
δεινός A: corr. C 27 rectius ὁ δὲ Μυρτίλος 

29* 
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ἵνα μηδενὸς μεταλαμβάνῃ, ἀλλὰ πάντα λαλῇ. ἔφη" 
“Κρατῖνος ἐν Ὀδυσσεῦσιν εἴρηκε τὴν ὀξάλμην διὰ 
τούτων (I58 K) 

ἀνθ᾽ ὧν πάντας ἑλὼν ὑμᾶς ἐρίηρας ἑταίρους, 
φρούξας. ἑψήσας κἀπανϑρακίσας. ὀπτήσας. 5 

d εἰς ἅλμην τε καὶ ὀξάλμην κἄτ᾽ ἐς σχκοροδάλμην 
χλιερὸν ἐμβάπτων. ὃς ἂν ὀπτότατός μοι ἁπάντων 

5 ὑμῶν φαίνηται, κατατρώξομαι, ὦ στρατιῶται. 
καὶ ᾿ἀριστοφάνης Σφηξίν (330) 

ἀποφυσήσας 10 

εἰς ὀξάλμην ἔμβαλε ϑεομήν. 
35. ὀψάριον δὲ τῶν μὲν ζώντων ἡμεῖς λέγομεν. ἀτὰρ 
καὶ Πλάτων ἐπὶ τοῦ ἰχϑύος ἐν Πεισάνδρῳ (1 621 K)' 

e ἤδη φαγών τι πώποϑ᾽. οἷα γίνεται. 

ὀψάριον ἔκαμες καὶ προσέστη τοῦτό GOL; 15 
B. ἔγωγε πέρυσι κάραβον φαγών. 

Φερεκράτης Δὐτομόλοις (1153 K) 

τοὐψάριον τουτὶ παρέϑηκέ τις ἡμῖν. 

Φιλήμων Θησαυρῷ (II 481 K) 

οὔκ ἐστ᾽ ἀληϑὲς παραλογίσασϑ᾽ οὐδ᾽ ἔχειν 20 

ὀψάρια χρηστά. ς 

Μένανδρος Καρχηδονίῳ (IV 145 M) 

ἐπιϑυμιάσας τῷ Bogéa λιβανίδιον 
3 , 3 N LU [s , - 

ὀψάριον οὐδὲν ἔλαβον᾽ ἑψήσω φακῆν. 

f xol ἐν ᾿Εφεσίῳ (IV 125 M) 25 

ἐπ᾿ ἀρίστῳ λαβὼν 
ὀψάριον. 

ὅ κἀπ᾽ ἀνθϑρακιᾶς C καὶ ἐπανθρακώσας Pollux 6, 09 11 
ϑερμόν A 14 γείνεται ἃ 10 ἐγὼ δὲ A: corr. Di 20 
παραλογίζεσϑ᾽ Bentl, non sufficit; fuit substantivum ante Aoyí- 
σασϑαι 28 ἐπιϑυμίσας τῶι βορεαι" ἴδιον ἃ: corr. Bentl, κρεά- 
διον Dobr 244 οὐδὲ ἕν Α 
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εἶτ᾽ ἐπιφέρει" 
τῶν ἰχϑυοπωλῶν «ἀρτίως» τις τεττάρων 

δραχμῶν ἐπώλει κωβιούς. 
᾿ἀναξέλας Ὑακίνϑῳ πορνοβοσκῷ (II 218 K) 

5 ἐγὼ δ᾽ ἰὼν ὀψάριον ὑμῖν ἀγοράσω. 
καὶ μετ᾽ ὀλίγα" 

σκεύαζξε, παῖ, τοὐψάριον ἡμῖν. 
τὸ δὲ ἐν ᾿ἀναγύρῳ ᾿Φριστοφάνους (I 408 K) 

εἰ μὴ παραμυϑῇ μ᾽ ὀψαρίοις ἑκάστοτε. 
10 ἀντὶ τοῦ προσοψήμασιν ἀκούομεν. καὶ γὰρ ΄άλεξις 

ἐν Παννυχίδι περιϑεὶς μαγείρῳ τὸν λόγον φησίνβ888 
(II 361 K)* 

| ϑερμοτέροις χαιρξοις αἰξὶ 

τοῖς ὀψαρίοις ἢ τὸ μέσον ἢ κατωτέρω; 
15 B. κατωτέρω. 4. τί λέγεις σύ; ποδαπὸς οὑτοσὶ 

ἅνθρωπος; οὐκ ἐπίστασαι ζῆν" ψυχρά σοι 
5 ἅπαντα παραϑῶ; B. μηδαμῶς. 4. ξέοντα δέ: 

B. "AnoAAov. 4. οὐκοῦν τὸ μέσον ἔστω. B. δηλαδή͵ 
| A. τοῦϑ'᾽ ἕτερος οὐδεὶς τῶν ὁμοτέχνων μου ποιεῖ. 
20 B. οὐκ oiow οὐδ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ὧν σὺ νῦν ποιεῖς. b 

| A. ἐγὼ δ᾽ ἐρῶ ... τοῖς γὰρ ἑστιωμένοις 
10 τὸν καιρὸν ἀποδίδωμι τῆς συγκράσεως. 

B. σὺ πρὸς ϑεῶν ἔϑυσας ... τὸν ἔριφον" 
μὴ κόπτ᾽ ἔμ᾽, ἀλλὰ τὰ κρέα. Α. παῖδες, παράγετε" 

25 ὀπτάνιον ἔστιν; B. ἔστι. Α. καὶ κάπνην ἔχει; 

2 ἀρτίως add. ex p. 309e 9 παραμύϑημ᾽ A: corr. Brunck 
13 fort. χαίροις cvy ἂν 15 λέγεις δέσποτα πῶς À: corr. 
Dobr, nis quod fortasse ποταπὸς relinquendum 16 ἄνϑρωπος 
À: corr. Dobr 18 B. ante δηλαδή add. Mein 21 ἐγὼ δὲ 
πρῶτος Mein, fort. ἐγὼ δ᾽ ἐρῶ σοι 28 addendum ἤδη vel οἶμαι 
24 κόπτε us À — 25 παῖδες (sic iterum) ὀπτάνειον A: corr. Schw 
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B. δηλονότι. A. μή μοι δῆλον. ἀλλ᾽ ἔχει κάπνην; 
c 15 Β. ἔχει. A. κακόν, εἰ τύφουσαν. B. ἀπολεῖ μ᾽ οὑτοσί. 

96. ταῦτά σοι παρ᾽ ἡμῶν τῶν ζώντων, ὀλβιογάστορ 
Οὐλπιανέ, ἀπεμνημόνευσα. καὶ σὺ γάρ. ὡς ἔοικε, μετ᾽ 
ἐμοῦ κατὰ τὸν ἅλεξιν οὐδενὸς ἐμψύχου μεταλαμβά- 5 

γνεις, ὅς φησιν ἐν ᾿Δἀτϑίδι τάδε (II 308) 
ὁ πρῶτος εἰπὼν ὅτι σοφιστὴς οὐδὲ εἷς 
ἔμψυχον οὐδὲν ἐσϑίει σοφός τις ἦν. 

ἐγὼ γὰρ ἥκω νῦν ἀγοράσας οὐδὲ ἕν 
d ἔμψυχον" ἰχϑῦς ἐπριάμην τεϑνηκότας 10 

5 μεγάλους, κρεάδι᾽ ἀρνὸς ἐσϑίειν πίονος. 
οὐ ξῶντος" οὐχ οἷόν τε γάρ. τί ἄλλο; vat, 
ἡπάτιον ὀπτὸν προσέλαβον. τούτων ἐὰν 
δείξῃ τις ἢ φωνήν τι ἢ ψυχὴν ἔχον, 
ἀδικεῖν προσομολογῶ παραβαίνων τὸν νόμον. 1ὅ 

ἐπὶ τούτοις οὖν ἔασον ἡμᾶς δειπνεῖν. ἰδοὺ γάρ, ἕως 
πρὸς σὲ διαλέγομαι, καὶ οἵ ΦΑΣΙΑΝΙΚΟΙ παραπεπλεύ- 
κασιν ὑπεριδόντες ἡμᾶς διὰ τὴν ἄκαιρόν σου γλωσ- 

e σαλγίαν. “ἀλλ᾽ ἣν ἐμοὶ εἴπῃς", ἔφη 0 Οὐλπιανός. 
“διδάσκαλε Μυρτίλε, ὁ ὀλβιογάστωρ δοι πόϑεν καὶ εἰ 20] 

φασιανικῶν τις ὀρνίϑων μέμνηται τῶν παλαιῶν. ἐγώ 
σοι ἦρι μάλ᾽ οὐκ (ip » ̓Ελλήσποντον πλεύσας (Hom. I 
360), ἀλλ᾽ εἰς τὴν ἀγορὰν πορευϑεὶς ὠνήσομαι φασιανι- 
κόν, ὃν συγκατέδομαί σοι. 81. καὶ ὁ Μυρτίλος "ἐπὶ 
ταύταις. ἔφη. ταῖς συνθήκαις λέγω. τοῦ μὲν ὀλβιο- 253 
γάστορος άμφις μέμνηται ἐν Γυναικομανίᾳ οὑτωσὶ 
λέγων (II 238 K)' 

- 
1. 92 personas not. Kockii fratres | nemo qui quidem 

vere sophista dici possit 9. οὐδὲν A 11 ἐσϑέειν AC: ἔστιν 
Schw, fort. ἑφϑὰ coll v. 13 — 15 καὶ παραβαίνειν A: corr. Καὶ 
18. 19 γλωσσαργίαν À: corr. Καὶ 22 ἐφ᾽ add. Mein 

νων. - 
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Εὐρύβατε κνισολοῖχε. .. οὐκ £69 ὅπως 
οὐκ ὀλβιογάστωρ εἶ σύ. 

φασιανικοῦ δὲ ὄρνιϑος ὁ ἥδιστος ᾽ριστοφάνης ἐν 

δράματι Ὄρνισιν. ᾿Δττικοὶ δ᾽ εἰσὶ δύο πρεσβῦται ὑπὸ 
ἀπραγμοσύνης πόλιν ξητοῦντες ἐν m) κχατοικήσουσιν 
ἀπράγμονα" καὶ αὐτοῖς ἀρέσκει ὁ βίος ὃ μετ᾽ ὀρνίϑων. 
ἔρχονται οὖν ὡς τοὺς ὄρνιϑας καὶ αἰφνίδιον αὐτοῖς 
ἐπιπτάντος ἑνὸς τῶν ὀρνίϑων ἀγρίου τὴν ὄψιν. δεί- 

σαντες ἑαυτοὺς παραμυϑούμενοι λέγουσι τά τ᾽ ἄλλα 
καὶ τάδε (τ. 61)" 881 

ὁδὶ δὲ δὴ τίς ἐστιν ὄρνις; οὐκ ἐρεῖς; 

B. ᾿Επικεχοδὼς ἔγωγε φασιανικός. 
καὶ τὸ ἐν Νεφέλαις δὲ ἐπὶ τῶν ὀρνίϑων ἔγωγε ἀκούω 
χαὶ οὐκ ἐπὶ ἵππων ὡς πολλοί (ν. 109) 

τοὺς φασιανούς, OUS τρέφει “εωγόρας. 

δύναται γὰρ ὁ “εωγόρας καὶ ἵππους τρέφειν καὶ ὄρνεις 
φασιανούς. κωμῳδεῖται γὰρ ὃ “εωγόρας ὡς γαστρί- 
μαργος ὑπὸ Πλάτωνος ἐν Περιαλγεῖ (1629 Κα). Μνη- 
σίμαχος δ᾽ ἐν Φιλίππῳ (εἷς δὲ καὶ οὗτός ἐστι (rv) 

τῆς μέσης κωμῳδίας ποιητῶν) φησί (Il 442 K)' 

καὶ τὸ λεγόμενον. 
σπανιώτερον πάρεστιν ὀρνίϑων γάλα 
καὶ φασιανὸς ἀποτετιλμένος καλῶς. 

Θεόφραστος δὲ ὁ ᾿Ερέσιος, ᾿Δριστοτέλους μαϑητής, 
ἐν τῇ y περὶ ζῴων (fr. 180 W) μνημονεύων αὐτῶν 
οὑτωσί πῶς λέγει" “ἐστὶ δὲ καὶ τοῖς ὄρνισι τοιαύτη 
διαφορά" τὰ μὲν γὰρ βαρέα καὶ μὴ πτητικά, καϑάπερ 
ἀτταγήν, πέρδιξ. ἀλεκτρυών, φασιανός, εὐθὺς βαδι- 
στικὰ καὶ δασέα. καὶ ᾿'Ζριστοτέλης ἐν ὀγδόῃ ζῴων 

1 χαῖρ᾽ suppl Mein 11 ὅδε 07 A 12 ἐπεὶ κεχοδὼς À 
19 τῶν add. Mus 22 τάλα ἃ 97 βραχέα A: corr Dalec 
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ἱστορίας γράφει τάδε (p.633a29)' “εἰσὶ δὲ τῶν ὀρνίϑων 
ot μὲν κονιστικοί, οἱ δὲ λοῦνται, οἱ δὲ οὔτε κονιστι- 

xol οὔτε λοῦνται. ὅσοι δὲ μὴ πτητικοί, ἀλλ᾽ ἐπίγειοι, 
κονιστικοί, οἷον ἀλεκτορίς, πέρδιξ, ἀτταγήν, φασιανός. 
κορυδαλλός. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν καὶ Σπεύσιππος 
ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων. φασιανὸν δὲ οὗτοι κεκλήκασιν 
αὐτὸν καὶ οὐ φασιανικόν. 88. ᾿'4γαϑαρχίδης δ᾽ ὃ 
Κνίδιος ἐν τῇ τετάρτῃ καὶ τριακοστῇ τῶν Εὐρωπια- 

κῶν (FHG III 194) περὶ τοῦ Φάσιδος ποταμοῦ τὸν λόγον 

ποιούμενος γράφει καὶ ταῦτα ᾿πλῆϑος δ᾽ ὀρνέϑων 

τῶν καλουμένων φασιανῶν φοιτᾷ τροφῆς χάριν πρὸς 

τὰς ἐκβολὰς τῶν στομάτων. Καλλέξενος δ᾽ ὁ 'Ρύδιος 

ἐν τετάρτῃ περὶ ᾿4λεξανδρείας (FHG III 65) διαγράφων 
τὴν γενομένην πομπὴν ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ Πτολεμαίου 
τοῦ Φιλαδέλφου καλουμένου βασιλέως ὡς μέγα ϑαῦμα 

περὶ τῶν ὀρνίϑων τούτων οὕτως γράφει" “εἶτα ἐφέ- 
govro ἐν ἀγγείοις ψιττακοὶ καὶ ταὼ καὶ μελεαγρέδες 
καὶ φασιανοὶ καὶ ὄρνιϑες Αὐἰϑιοπικοὶ πλήϑει πολλοί 
᾿ἀρτεμέίδωρος δὲ 0 ᾿Δριστοφάνειος ἐν ταῖς ἐπιγραφο- 

μέναις Ὀψαρτυτικαῖς Γλώσσαις καὶ Πάμφιλος 0 ̓ ᾽4λεξ- 

ανδρεὺς ἐν τοῖς περὶ ὀνομάτων καὶ γλωσσῶν 'Ez«í- 

verov παρατίϑεται λέγοντα ἐν τῷ Ὀψαρτυτιχῷ ὅτι ὁ 

φασιανὸς ὄρνις τατύρας καλεῖται. Πτολεμαῖος δ᾽ ὃ 

Εὐεργέτης ἐν δευτέρῳ ὑπομνημάτων (FHG ΠῚ 186) τέ- 
ταρόν φησιν ὀνομάξεσϑαι τὸν φασιανὸν ὄρνιν. τοσαῦτά 
σοι περὶ τῶν φασιανικῶν ὀρνίϑων ἔχων λέγειν, οὕς 

ἐγὼ διὰ σὲ ὥσπερ οἵ πυρέσσοντες περιφερομένους 
εἶδον. σὺ δὲ χατὰ τὰς συνθήκας ἂν μὴ αὔριον ἀπο- 

19 ἐμβολὰς A: corr. Ο tum scrib. Καλλέξεινος 11 ταώς 
A ταοὶ V p. 201b: corr. Schw 19 ἀριστοφάνιος A — 84 ἐν 
τῷ δωδεκάτῳ XIV p. 654c 24.25 τέταρτον À: corr. p. 654€ 
26. 27 haec mutilata 27 παραφερομένους Cas coll. p. 386d 

10 
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δῷς τὰ ὡμολογημένα. ovx ἐξαπατήσεως δημοσίᾳ δὲ 
γράψομαι, ἀλλὰ τὸν Φᾶσιν οἰκήσοντα ἀποπέμψω, ὡς f 
Πολέμων ὃ περιηγητὴς Ἴστρον τὸν Καλλιμάχειον 
συγγραφέα εἰς τὸν ὁμώνυμον κατεπόντου ποταμὸν 
(fr. 54. Pr). 

389. ATTATAX. “Ζ“ριστοφάνης Πελαργοῖς (1504 K): 
ἀτταγᾶς ἥδιστον ἕψειν ἐν ἐπινικίοις κρέας. 

᾿4λέξανδρος δ᾽ ὃ Μυνδιός φησιν (Rose Arist. ps. p. 293) 

ὅτι μικρῷ μὲν μείξων ἐστὶ mégÓuxog, ὅλος δὲ κατά- 
10 γραφος τὰ περὶ τὸν νῶτον. κεραμεοῦς τὴν χρύαν, 

ὑποπυρρίζων μᾶλλον. ϑηρεύεται δ᾽ ὑπὸ κυνηγῶν διὰ 
τὸ βάρος καὶ τὴν τῶν πτερῶν βραχύτητα. ἐστὶ δὲβ88 

κονιστικὸς πολύτεκνός τε καὶ σπερμολόγος. Σωκρά- 
της δ᾽ ἐν τῷ περὶ ὅρων καὶ τόπων καὶ πυρὸς καὶ 

15 A(9cv “ἐκ τῆς Ζ“υδίας μετακομισϑέντες. φησίν, εἰς 

Aiyvzvov οἱ ἀτταγαῖ καὶ ἀφεϑέντες εἰς τὰς ὕλας ἕως 

μέν τινος Ogrvyog φωνὴν ἀφίεσαν, ἐπεὶ δὲ vot πο- 
ταμοῦ κοίλου ῥυέντος λιμὸς ἐγένετο καὶ πολλοὶ τῶν 
κατὰ τὴν χώραν ἀπώλλυντο, οὐ διέλιπον σαφέστερον 

20 τῶν παίδων τῶν τρανοτάτων ἕως νῦν λέγοντες "volg 

τοῖς κακούργοις κακαά΄. συλληφϑέντες δὲ οὐ μόνον 
οὐ τιϑασεύονται. ἀλλ᾽ οὐδὲ φωνὴν ἔτι ἀφιᾶσιν. ἐὰν b 
δὲ ἀφεϑῶσι, φωνήεντες πάλιν γίγνονται. μνημονεύει 
αὐτῶν Ἱππῶναξ οὕτως (fr.36 B*) 

25 οὐδ᾽ ἀτταγᾶς τε καὶ λαγὼς διατρώγων. 
καὶ ᾿Ζριστοφάνης ἐν Ὄρνισιν᾽ ἐν δ᾽ ᾿φχαρνεῦσιν 
(v.875) καὶ ὡς πλεοναζόντων αὐτῶν ἐν vj Μεγαρικῇ. 

σι 

2 γράφομαι Α: corr. Cas 3 ἱστορῶν τὸν Α: corr. Mus 
14 περὶ ὡρῶν vel ἀέρων Cas 16 πύλας ἃ: corr. Aelian nm. 
an. 15, 97 20 τρανωτάτων À: corr. Di 23 φωνάεντες À: 
corr. C 25 καὶ σιλαγως À: corr. XIV p. 645c 27 Μιεγαρικῇ 
AÀ: Βοιωτοῖς Arist 
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περισπῶσι δ᾽ οἵ ᾿Ζττικοὶ παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον τοῦ- 
νομα. τὰ γὰρ εἰς ας λήγοντα ἐχτεταμένον ὑπὲρ δύο 

συλλαβὰς ὅτε ἔχει τὸ ἄλφα παραλῆγον, βαρύτονά 
ἐστιν. oiov ἀκάμας, Σακάδας. ἀδάμας. λεκτέον δὲ καὶ 
ἀτταγαῖ καὶ οὐχὶ ἀτταγῆνες. 

40. ΤΤΟΡΦΥΡΙΩ͂Ν. ὅτι καὶ τούτου ᾿ἀριστοφάνης 
(Av. 107?) μέμνηται δῆλον. Πολέμων δ᾽ ἐν πέμπτῳ 
τῶν πρὸς ᾿ἀντίγονον καὶ ᾽4δαῖον (fr.59 Pr) πορφυρίωνά 
φησι τὸν ὄρνιν διαιτώμενον κατὰ τὰς οἰχίας τὰς 

ὑπάνδρους τῶν γυναικῶν τηρεῖν πικρῶς καὶ τοιαύτην 
ἔχειν αἴσϑησιν ἐπὶ τῆς μοιχευομένης. ὥσϑ'᾽ ὅταν vov9- 

ὑπονοήσῃ προσημαίνει τῷ δεσπότῃ, ἀγχόνῃ τὸ ζῆν 
περιγράψας. οὐ πρότερόν τε. φησίν, τροφῆς μετα- 

λαμβάνει, εἰ μὴ περιπατήσει τόπον τινὰ ἐξευρὼν ἑαυτῷ 
ἐπιτήδειον" μεθ᾽ 0 κονισάμενος λούεται, εἶτα τρέφεται. 
᾿ἀριστοτέλης δὲ σχιδανόποδαά φησιν (p.290 R) αὐτὸν 

εἶναι ἔχειν τε χρῶμα xv&vtov, σκέλη μακρά, δύγχος 

ἠργμένον ἐκ τῆς χεφαλῆς φοινικοῦν, μέγεϑος ἀλε- 
χτρυόνος. στόμαχον δ᾽ ἔχει λεπτόν" διὸ τῶν λαμβανο- 
μένων εἰς τὸν πόδα ταμιεύεται μικρὰς τὰς ψωμίδας. 
κάπτων δὲ πίνει. πενταδάχτυλός τε ὧν τὸν μέσον 
ἔχει μέγιστον. ᾿Δλέξανδρος δ᾽ ὁ Μυνδιος ἐν β΄ περὶ 
τῆς τῶν πτηνῶν ἱστορίας AíBvv sivaí φησι τὸν ὄρνιν 
καὶ τῶν χατὰ τὴν Λιβύην ϑεῶν ἱερόν. ΤΙΟΡΦΥΡΙΣ. 
Καλλίμαχος δ᾽ ἐν τῷ περὶ ὀρνίϑων (fr. 100* 2 Schn) 
διεστάναι φησὶ πορφυρίωνα πορφυρίδος., ἰδία ἑκάτε- 

ρον χαταριϑμούμενος᾽ τὴν τροφήν τὲ λαμβάνειν τὸν 

2 ἐκτεταμένα C 4 σακάδας À: ᾿ἀϑάμας Eust. 854, 25 
14 περιπατήσῃ A: corr. C (i. e. ambulando) — 15 us9 ov AC 
εἶτα lemma A: corr. Gesner, sed melius, puto, x«9' ov Wilam 
17 τε C: γε À 21 τετραδάκτυλος Rose 22 0 μυνδαῖος 
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πορφυρίωνα ἐν σκότῳ καταδυόμενον, ἵνα μή τις αὐτὸν 
ϑεάσηται. ἐχϑραίνει γὰρ τοὺς προσιόντας αὐτοῦ τῇ e 
τροφῇ. τῆς δὲ πορφυρίδος χαὶ ᾿“ριστοφάνης ἐν 
Ὄρνισιν μνημονεύει (v. 304. Ἴβυκος δέ τινας λαϑι- 

5 πορφυρίδας ὀνομάζει διὰ τούτων (fr.8 Β΄) ἱτοῦ μὲν 
πετάλοισιν ἐπ᾽ ἀκροτάτοις ἵξανοισι ποικίλαι πανέλοπες. 
αἰολόδειρον λαϑιπορφυρίδες καὶ ἀλκυόνες τανυσίπτε- 

ροι. ἐν ἄλλοις δέ φησιν (fr. 4) 
αἰεί μ᾽. ὦ φίλε ϑυμέ, τανύπτερος ὡς ὅκα πορφυρίς. 

10 41. ΠΕΡΔΙΞ. τούτων πολλοὶ μὲν μέμνηνται. ὡς 
καὶ ᾿ἀριστοφάνης. τοῦ δὲ ὀνόματος αὐτῶν ἔνιοι f 
συστέλλουσι τὴν μέσην συλλαβήν, ὡς "AoxíAoyog 
(fr. 106 B*)' 

πτώσσουσαν ὥστε πέρδικα. 

15 οὕτως καὶ ὄρτυγα καὶ χοίνικα, πολὺ δέ ἐστι τὸ ἐκτει- 
νόμενον παρὰ τοῖς ᾿Δττικοῖς. Σοφοκλῆς Καμικοῖς 
(fr. 301. N): 

ὄρνιϑος 149" ἐπώνυμος 

πέρδικος ἐν κλεινοῖς ᾿“ϑηναίων πάγοις. 

20 Φερεκράτης ἢ ὃ πεποιηκὼς τὸν Χείρωνα (1 192 K) 
ἔξεισιν ἄκων δεῦρο πέρδικος τρόπον. 

Φρύνιχος Τραγῳδοῖς (1 884 K) 889 
τὸν Κλεόμβροτόν τε τοῦ 

Πέρδικος υἱόν. 
25 τὸ δὲ ζῷον ἐπὶ λαγνείας συμβολικῶς παρείληπται. 

Νικοφῶν ἐν Χειρογάστορσι (I 119 K)' 
τοὺς ἑψητοὺς καὶ τοὺς πέρδικας ἐκείνους. 

4. 5 λαϑιπόρφυρας A: corr. Schw 6 ἀκροτάτοισι ξανϑοῖσι 
À: corr. Wilam 7 αδοιπορφυριδὲς À: corr. Schw 9. οὖμε 
A: corr. Valeken 16 Καμικέοις Brunck; at non casu factum 
quod ubique Καμικοί fabulae nomen citatur 21 exemplum 
non aptum 23 τὲ τὸν Kock 25 λαγνείαις À: corr. C 
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᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν Κωμασταῖς βραχέως (p.944 L) 
σηπίας τ᾽ &yov νεούσας πέρδικάς τε πετομένους. 

φησὶ δ᾽ ᾿ἀριστοτέλης περὶ τοῦ ξῴου τάδε (. 281 R) 
ἡ πέρδιξ ἐστὶ μὲν χερσαῖος, σχιδανόπους, ξῇ δὲ ἔτη 
πεντεχαίδεκα, ἡ δὲ ϑήλεια καὶ πλείονα. πολυχρονιώ- 
τέρα γὰρ ἐν τοῖς ὄρνισι τῶν ἀρρένων τὰ ϑήλεα. 
ἐπῳάζει ὃξ καὶ ἐχτρέφει καϑάπερ ἡ ἀλεχτορίς. ὅταν 
0b γνῷ ὅτι ϑηρεύεται. προελϑὼν τῆς νεοττιᾶς κυλιν- 
δεῖται παρὰ τὰ σχέλη τοῦ ϑηρεύοντος, ἐλπίδα ἐμποιῶν 

τοῦ συλληφϑήσεσϑαι., ἐξαπατᾷ τε ἕως ἂν ἀποπτῶσιν 
of νεοττοί᾽ εἶτα καὶ αὐτὸς ἐξίπταται. 42. ἐστὶ δὲ τὸ 

ξῷον κακόηϑες καὶ πανοῦργον, ἔτι δὲ ἀφροδισιαστικόν. 
διὸ χαὶ τὰ ὠὰ τῆς ϑηλείας συντρίβει, ἵνα ἀπολαύῃ 
τῶν ἀφροδισίων. ὅϑεν ἡ ϑήλεια γιγνώσκουσα ἀπο- 
διδράσκουσα τίχτει.᾽ τὰ αὐτὰ ἱστορεῖ καὶ Καλλίμαχος 
ἐν τῷ περὶ ὀρνέων (ἔν. 1005 3 Schn) μάχονται δὲ καὶ 
οὗ χῆροι αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους καὶ ὁ ἡττηϑεὶς ὀχεύεται 
ὑπὸ τοῦ νικήσαντος. ᾿ἀριστοτέλης δέ φησιν (ἢ. ἃ. 
p. 614 a 2) ὅτε τὸν ἡττηϑέντα πάντες ἐν μέρει ὀχεύου- 
σιν. ὀχεύουσι δὲ καὶ οἵ τιϑασοὶ τοὺς ἀγρίους. ἐπειδὰν 
δὲ χρατηϑῇ τις ὑπὸ τοῦ δευτέρου, οὗτος λάϑρα ὀχεύε- 
ται ὑπὸ τοῦ χρατιστεύσαντος. γίνεται δὲ τοῦτο κατά 

τινα ὥραν τοῦ ἔτους, ὡς καὶ ó Μύνδιός φησιν 'AAé- 
ξἕανδρος. νεοττεύουσι δὲ ἐπὶ γῆς οἱ ἄρρενες καὶ αἵ 
θήλειαι, διελόμενοι ἕκαστοι οἶκον. ἐπὶ δὲ τὸν ϑη- 
ρεύοντα πέρδικα ὠϑεῖται ὃ τῶν ἀγρίων ἡγεμὼν μα- 
χούμενος" ἁλόντος δὲ τούτου ἕτερος ἔρχεται μαχού- 
μενος. καὶ ὁπόταν μὲν ἄρρην ἡ (ὁ ϑηρεύων, τοῦτο 

2 ἄγαν ἐούσας À: corr. Schw, fort. ἄγει 18 sqq. male 
haec omnia ex Aristotele exscripta 26. 297 μαχόμενος AC: 
corr. Schneid 28 ὃ add. ex Arist 
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ποιεῖ" ὅταν δὲ ϑήλεια p ἡ ϑηρεύουσα, ἄδει ἕως ἂν 
ἀπαντήσῃ ὃ ἡγεμὼν αὐτῇ" καὶ οἵ ἄλλοι ἀϑροισϑέντες 
ἀποδιώκουσιν ἀπὸ τῆς ϑηλείας, ὅτι ἐκείνῃ, ἀλλ᾽ οὐχ 
ἑαυτοῖς προσέχει. ὅϑεν πολλάκις διὰ ταῦτα σιγῇ προσέρ- 
χεται, ὕπως μὴ ἄλλος ἀκούσας τῆς φωνῆς ἔλϑῃ μαχού- 
μενος αὐτῷ. ἐνίοτε δὲ ἡ ϑήλεια τὸν ἄρρενα προσιόντα 
κατασιγάζει. πολλάκις τὲ ἐπῳάξουσα ἐξίσταται, ὅταν 

προσερχόμενον ἐπαισϑάνηται τὸν ἄρρενα τῇ ϑηρευ- 
οὐύσῃ. ὑπομένει τὲ ὀχευϑῆναι, ἵνα αὐτὸν ἀποσπάσῃ 
τῆς ϑηρευούσης. ἐπὶ τοσοῦτον δ᾽ ἐπτόηνται περὶ τὴν 
ὀχείαν of πέρδικες καὶ o( ὄρτυγες ὡς εἰς τοὺς ϑηρεύ- 
οντας ἐμπίπτειν καϑίζοντας ἐπὶ τῶν κεφαλῶν. φασὶ 

δὲ χαὶ τοὺς ἀγομένους ϑήλεις πέρδικας ἐπὶ ϑήραν, 
ὁπόταν ἴδωσιν ἢ ὄσφρωνται τῶν ἀρρένων κατ᾽ ἄνεμον 
στάντων ἢ περιπετομένων, ἐγκύους γίγνεσθαι. τινὲς 
δὲ xol παραυτίκα τίκτειν. πέτονταί τε περὶ τὸν τῆς 

ὀχείας καιρὸν χάσκοντες καὶ τὴν γλῶσσαν ἔξω ἔχοντες 
οἵ τὲ ϑήλεις καὶ οἵ ἄρρενες" Κλέαρχος δ᾽ ἐν τῷ 
περὶ τοῦ ll«vuxov (FHG II 324) “οὗ στρουϑοί, φησῦ 

20 yoi πέρδικες, ἔτι δὲ οἵ ἀλεκτρυόνες καὶ οἵ ὄρτυγες 
προΐενται τὴν γονὴν οὐ μόνον ἰδόντες τὰς θηλείας, 
ἀλλὰ κἂν ἀκούσωσιν αὐτῶν τὴν φωνήν. τούτου δὲ 
αἴτιον ἡ τῇ ψυχῇ γινομένη φαντασία περὶ τῶν πλη- 

σιασμῶν. φανερώτατον δὲ γίνεται περὶ τὰς ὀχείας, 
ὅταν ἐξ ἐναντίας αὐτοῖς ϑῇς κάτοπτρον" προστρέχοντες 
γὰρ διὰ τὴν ἔμφασιν αλίσκονταί vs καὶ προΐενται τὸ 

2 ἀπατηϑῆν A C: corr. K, ἀντιάσῃ Aristot. p. 614 a 14 (ἀντάσῃ 
Schneider) αὐτῆς AC: corr. ex Arist ἁϑροισθέντες A 4 
προσέρχεται. ὃ δὲ πολλάκις Arist 12 fort. καϑίζοντες ἐπὶ 
τῶν κεφαλῶν K: ἐπὶ τῶν κερώμων AC ἐπὶ τὰς κεφαλὰς Aristot 
13 ϑηλείας AC: corr. Schw 18 καὶ οἵ C: καὶ Α 24 intellege 
περὶ τὸν τῆς ὀχείας καιρόν 
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σπέρμα, πλὴν τῶν ἀλεκτρυόνων. τούτους δ᾽ ἡ τῆς 
ἐμφάσεως αἴσϑησις εἰς μάχην προάγεται μόνον. ταῦτα 

μὲν ὁ Κλέαρχος. 48. καλοῦνται δ᾽ οἵ πέρδικες ὑπ᾽ 
βορένίων χαχκάβαι, ὡς καὶ ὑπ᾽ ᾿Δλκμᾶνος λέγοντος 

οὕτως (fr.25 Β΄)" 5 

ἔπη τάδε καὶ μέλος ᾿Δλκμὰν 
εὗρε γεγλωσσάμενον 
καχκαβίδων στόμα συνϑέμενος. 

σαφῶς ἐμφανίζων ὅτι παρὰ τῶν περδίκων ἄδειν ἐμάν- 
ϑανε. διὸ καὶ Χαμαιλέων ὃ Ποντικὸς ἔφη (fr. 24 10 
Koepke) ἱτὴν εὕρεσιν τῆς μουσικῆς τοῖς ἀρχαίοις ἐπι- 

νοηϑῆναι ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς ἐρημίαις ἀδόντων ὀρνίϑων" 

ὧν κατὰ μίμησιν λαβεῖν στάσιν τὴν μουσικήν. οὐ 

πάντες δ᾽ οἵ πέρδικες. φησί, κακκαβίξουσιν. Θεό- 
φραστος γοῦν ἐν τῷ περὶ ἑτεροφωνίας τῶν ὁμογενῶν 15 

(fr. 181 W) “οὗ ᾿ϑήνησι, φησίν, ἐπὶ τάδε πέρδικες vot 
b Κορυδαλλοῦ πρὸς τὸ ἄστυ κακκαβίζουσιν, οἵ δ᾽ ἐπέ- 

κεινα τιττυβίζουσιν. Βάσιλις δ᾽ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν 
Ἰνδικῶν (FHG IV 346) “οἵ μικροί. φησίν, ἄνδρες οἵ 

ταῖς γεράνοις διαπολεμοῦντες πέρδιξιν ὀχήματι χρῶν- 20] 
ται Μενεκλῆς δ᾽ ἐν πρώτῃ τῆς Συναγωγῆς (FHG 

IV 460) “οὗ Πυγμαῖοι. φησί. τοῖς πέρδιξι καὶ ταῖς γε- 

ράνοις πολεμοῦσι. τῶν δὲ περδίκων ἐστὶν ἕτερον 

γένος ἐν Ἰταλίᾳ ἀμαυρὸν τῇ πτερώσει καὶ μικρότερον 
τῇ ἕξει, τὸ ῥύγχος οὐχὶ κινναβάρινον ἔχον. οἵ δὲ 25] 

περὶ τὴν Κίρραν πέρδικες ἄβρωτον ἔχουσι τὸ κρέας 
c διὰ τὰς νομάς. οἱ δὲ περὶ τὴν Βοιωτίαν ἢ ov δια- 
βαίνουσιν εἰς τὴν ᾿ἀττικὴν ἢ διαβαίνοντες τῇ φωνῇ 

6 ἐπηγε δὲ Α: corr. Bergk 7 τὲ γλωσσαμενον A: corr. 
Mein 8 στόμα Emperius: ὄνομα A 18 ὧν τὴν κατὰ AC: 
corr, Mus λαβεῖν σύστασιν Wilam 
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διάδηλοι γίγνονται, καϑάπερ προειρήκαμεν (tt. a). 
τοὺς δὲ περὶ Παφλαγονίαν γιγνομένους πέρδικαάς φησι 
Θεόφραστος (fr. 182 W) δύο ἔχειν καρδίας. οἱ δ᾽ ἐν 
Σκιάϑῳ τῇ νήσῳ κοχλίας ἐσϑίουσι. τίκτουσι δ᾽ ἐνίοτε 

καὶ πεντεκαίδεκα καὶ ις΄. πέτονται δὲ ἐπὶ βραχύ, ὥς 
φησι Ξενοφῶν ἐν πρώτῳ ᾿ἀναβάσεως γράφων οὕτως 

(I5,3) ἱτὰς δὲ ὠτίδας &v τις ταχὺ ἀνιστῇ ἔστι λαμ- 

βάνειν" πέτονταί τε γὰρ βραχὺ ὥσπερ οἱ πέρδικες καὶ 
ταχὺ ἀπαγορεύουσι. τὰ δὲ χρέα αὐτῶν ἡδέα ἐστίν." 
44. ἀληϑὴ λέγειν φησὶ τὸν Ξενοφῶντα ὁ Πλούταρ- 
qoc περὶ τῶν ὠτίδων᾽ φέρεσϑαι γὰρ πάμπολλα τὰ 
ξῷα ταῦτα εἰς τὴν ᾿Δλεξάνδρειαν ἀπὸ τῆς παρακειμένης 
“ιβύης, τῆς ϑήρας αὐτῶν τοιαύτης γινομένης. μιμη- 
τικὸν δέ ἐστι τὸ ξῷον τοῦτο, ὁ ὦτος. μάλιστα ὧν ἂν 

ἴδῃ ποιοῦντα ἄνϑρωπον. ποιεῖ δ᾽ οὖν ταὐτὰ ὅσα ἂν 
ἴδῃ τοὺς χυνηγοῦντας πράττοντας. ot δὲ στάντες 

αὐτῶν καταντικρὺ ὑπαλείφονται φαρμάκῳ τοὺς ὀφϑαλ- 
μούς, παρασχευάσαντες ἄλλα φάρμακα κολλητικὰ ὀφ- 
ϑαλμῶν καὶ βλεφάρων, ἅπερ οὐ πόρρω ἑαυτῶν ἐν 

λεκανίσκαις βραχείαις τιϑέασιν. οἱ ovv ὦτοι ϑεώμενοι 

τοὺς ὑπαλειφομένους τὸ αὐτὸ καὶ αὐτοὶ ποιοῦσιν ἐκ 
τῶν λεκανίδων λαμβάνοντες καὶ ταχέως ἁλίσκονται. 

γράφει δὲ περὶ αὐτῶν ᾿“ριστοτέλης (p.292 R) οὕτως 
ὅτι “ἐστὶ μὲν τῶν ἐχκτοπιζόντων καὶ σχιδανοπόδων καὶ 
τριδακτύλων, μέγεϑος ἀλεχτρυόνος μεγάλου, χρῶμα 

Oprvyog, κεφαλὴ προμήκης, ῥύγχος ὀξύ. τράχηλος 
λεπτός, ὀφϑαλμοὶ μεγάλοι, γλῶσσα ὀστώδης, πρόλοβον 
δ᾽ οὐκ &ysV. ᾿4λέξανδρος δ᾽ ( Μύνδιος καὶ προσαγο- 

7 ονιστη A 9 fort. ἥδιστα [ἐστιν]: ἥδιστα ἦν Xen 14 δὲ 
om. C,fort. γὰρ 22 λεκανιδίων C 247 πρόλογον Α: corr. C 
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ρεύεσθαί φησιν αὐτὸν λαγωδίαν. φασὶ δ᾽ αὐτὸν καὶ | 
Y - , - | 

τὴν τροφὴν ἀναμαρυχᾶσϑαι ἥδεσϑαί ve ἵππῳ. εἰ γοῦν 
Mj ri ch , er ki] , 

τις δορὰν ἵππων περιϑοῖτο, θηρεύσει ὅσους ἂν QéAm 

προσίασι γάρ. ἐν ἄλλοις δὲ πάλιν φησὶν ὁ ᾽άριστο- 
/ c 5 ςς Θὰ ἢ , ^ , - τέλης (p.293 R) “ὁ ὦτός ἐστι uiv παρόμοιος τῇ 5 

΄ LÁ , E 5 

γλαυκί, οὔκ ἔστι ὃὲ νυχτερινός. ἔχει τε περὶ τὰ ὦτα 

πτερύγια, διὸ καὶ ὦτος καλεῖται" μέγεϑος περιστερᾶς. 
μιμητὴς ἀνθρώπων" ἀντορχούμενος γοῦν ἁλίσκεται. 
ἀνϑρωποειδὴς δ᾽ ἐστὶ τὴν μορφὴν καὶ πάντων μιμη- 

ϑϑιτὴς ὅσα ἄνθρωπος ποιεῖ. διόπερ καὶ τοὺς ἐξαπατω- 10 
μένους ῥαδίως ἐκ τοῦ τυχόντος oí κωμικοὶ ὥτους 

καλοῦσιν. ἐν γοῦν τῇ ϑήρα αὐτῶν ὁ ἐπιτηδειότατος 
ὀρχεῖται στὰς κατὰ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ τὰ ξῷα βλέ- 
ποντὰ εἰς τὸν ὀρχούμενον νευροσπαστεῖται. ἄλλος δέ 

τις ὄπισϑεν στὰς καὶ λαϑὼν συλλαμβάνει τῇ περὶ τὴν 15 

μίμησιν ἡδονῇ κατεχομένους. 40. τὸ δ᾽ αὐτὸ ποιεῖν 
λέγουσι καὶ τοὺς σκῶπας᾽ καὶ γὰρ τούτους ὀρχήσει 

Ey ς , , ΕΝ 
λύγος αλίσκεσϑαι. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν Ὅμηρος (s 66). 

γένος τε ὀρχήσεως ἀπ᾽ αὐτῶν καλεῖται Gxow λαβὼν 
τοὔνομα ἀπὸ τῆς περὶ τὸ ἕῷον ἐν τῇ κινήσει ποικι- 40] 

b λίας. χαίρουσι δὲ οἵ σκῶπες καὶ ὁμοιότητι καὶ ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἡμεῖς σκώπτειν καλοῦμεν τὸ συνεικάξειν καὶ 
καταστοχάξεσϑαι τῶν σκωπτομένων διὰ τὸ τὴν ἐκεί- 
νῶν ἐπιτηδεύειν προαίρεσιν. πάντα δὲ τὰ τῶν ζῴων 

A δὴ , 2 M Y N M εὔγλωττα καὶ διηρϑρωμένα ἐστὶ τὴν φωνὴν καὶ μι- 25 
μεῖται τοὺς τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἄλλων ὀρνίϑων 
» er ' ^ , ec N ΄ er 
ἤχους ὥσπερ ψιτταχὸς χαὶ κίττα. ὁ δὲ 6xowv, ὡς 

1 λγαωιδίαν A C: λαγωπίαν Lobeck 8. ϑέλοι AC: corr. Mus 
5 ὃ om. ἃ add. C 6 περὶ C et Arist. h. a. 8, 12 p. 597b 22: 
παρὰ À  — 16sqq. cf. Ael n. a. 15, 238 23 τοὺς σκωπτομένους 
A: corr. C superscr. 
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φησιν '"AA£&avóoog ὁ Μύνδιος (cf. Rose Arist. ps. p. 294) 
μικρότερός ἐστι γλαυκὸς καὶ ἐπὶ μολυβδοφανεῖ τῷ 

χρώματι ὑπόλευκα στίγματα ἔχει δύο τε ἀπὸ τῶν 
ὀφρύων παρ᾽ ἕχάτερον κρόταφον ἀναφέρεν πτερά. 
Καλλέμαχος δέ φησι (ἔν. 1005 7 Schn) δύο γένη εἶναι c 
σχκωπῶν καὶ τοὺς μὲν φϑέγγεσϑαι, τοὺς δὲ οὔ. διὸ 
καὶ καλεῖσϑαι τοὺς μὲν σκῶπας αὐτῶν. τοὺς δ᾽ ἀεί- 

σχωπας᾿ εἰσὶ δὲ γλαυκοί. ὃ δὲ Μύνδιος ᾿4λέξανδρός 

φησι τοὺς παρ᾽ Ὁμήρῳ χωρὶς τοῦ 6 κῶπας εἶναι, καὶ 

᾿ἀφιστοτέλη (b.a.p.617b 81) οὕτως αὐτοὺς ὠνομα- 
κέναι. φαίνεσθαί τε τούτους ἀεὶ καὶ μὴ ἐσϑίεσϑαι. 

τοὺς δ᾽ ἐν τῷ φϑινοπώρῳ φαινομένους δύο ἡμέραις 
ἢ μιᾷ, τούτους εἶναι ἐδωδίμους. διαφέρουσι δὲ τῶν 
ἀεισκώπων τῷ πάχει καί εἰσι παραπλήσιοι τρυγόνι καὶ 
φάττῃ. καὶ Σπεύσιππος δ᾽ ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων χωρὶς ἃ 
τοῦ G κῶπας αὐτοὺς ὀνομάζει. ᾿Επέίχαρμος (p.283 Ly 
“σκῶπας, ἔποπας, γλαῦκας. καὶ Μητρόδωρος δ᾽ ἐν 
τῷ περὶ συνηϑείας ἀντορχουμένους φησὶν ἁλίσκεσθαι 
τοὺς σχῶπας. 

46. ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν περδίκων λόγῳ ἐμνή- 
σϑημὲν ὅτι εἰσὶν ὀχευτικώτατοι. προσιστορήσϑω ὅτι 
καὶ ἀλεκτρυὼν ἀφροδισιαστικὸν τὸ ὄρνεον. ΄4ριστο- 
τέλης γοῦν φησιν (h.a.p.614a T) ὅτι τῶν ἀνατιυϑε- 

μένων ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀλεκτρυόνων τὸν ἀνατεϑέντα οἵ 
προόντες ὀχεύουσι μέχρι ἂν ἄλλος ἀνατεϑῇ᾽ εἰ δὲ μὴ e 

ἀνατεϑείη, μάχονται πρὸς ἀλλήλους καὶ ὁ ἡττήσας 

τὸν ἡττηϑέντα διὰ παντὸς ὀχεύει. ἱστορεῖται δὲ ὅτι 
καὶ ἀλεκτρυὼν εἰσιὼν οἵανδήποτε ϑύραν ἐπικλίνει τὸν 

10 Aristoteles σκῶπας dixit 14 τῷ τάχει Α: corr. Aristot 
et ΑΒ]. 1. 8 22 τὸ ὄρνεον om. C, ἐστιν ὄρνεον Wilam 26 
ἀνατεϑῆι" ἢ A: corr. Di 
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λόφον καὶ ὅτι τῆς ὀχείας ἑτέρῳ δίχα μάχης οὐ παρα- 
χωρεῖ. ὃ δὲ Θεόφραστος (fr 188 W) τοὺς ἀγρίους 
φησὶν ὀχευτικωτέρους εἶναι τῶν ἡμέρων. λέγει δὲ 
καὶ τοὺς ἄρρενας εὐϑὺς ἐξ εὐνῆς ἐθέλειν πλησιάζειν, 
τὰς δὲ ϑηλείας προβαινούσης μᾶλλον τῆς ἡμέρας. καὶ 
οἵ στρουϑοὶ δέ εἰσιν ὀχευτικοί; διὸ καὶ Τερψικλῆς 

τοὺς ἐμφαγόντας φησὶν στρουϑῶν ἐπικαταφόρους πρὸς 
f ἀφροδίσια γίνεσϑαι. μήποτε οὖν καὶ ἡ Σαπφὼ ἀπὸ 
τῆς ἱστορίας τὴν ᾿ἀφροδίτην ἐπ᾽ αὐτῶν φησιν (ἔν. 1) 
ὀχεῖσϑαι" καὶ γὰρ ὀχευτικὸν τὸ ξῷον καὶ πολύγονον. 
τίκτει γοῦν ὁ στρουϑός, ὥς φησιν ᾿Φριστοτέλης 
(p.291 R) καὶ μέχρι ὀχτώ. ᾿Δ4λέξανδρος δ᾽ ὁ Μύν- 
διος δύο γένη φησὶν εἶναι τῶν στρουθῶν, τὸ μὲν 

ἥμερον, τὸ δ᾽ ἄγριον᾽ τὰς δὲ θηλείας αὐτῶν ἀσϑενε- 
στέρας τά τ᾽ ἄλλα εἶναι καὶ τὸ ῥύγχος κερατοειδὲς 
μᾶλλον τὴν χρόαν, τὸ δὲ πρόσωπον οὔτε λίαν λευκὸν 
ἐχούσας οὔτε μέλαν. ᾿ἀριστοτέλης δέ φησι (p. 291 R) 

392r0Uvg ἄρρενας τῷ χειμῶνι ἀφανίξεσϑαι. διαμένειν δὲ 

τὰς ϑηλείας, τεκμαιρόμενος ἐκ τῆς χρόας τὴν πιϑα- 
νότητα᾽ ἀλλάττεσϑαι γὰρ ὡς τῶν κοσσύφων καὶ φα- 26 

λαρίδων. ἀπολευκαινομένων κατὰ καιρούς. ᾿Ηλεῖοι δὲ 
καλοῦσι τοὺς στρουϑοὺς δειρήτας. ὡς Νίκανδρός 

φησιν ὃ Κολοφώνιος ἐν τρίτῳ Γλωσσῶν (fr. 123 Schn). 

417. ΟΡΤΥΓΕΣ. καϑόλου ἐπὶ τῶν εἰς υξ ληγόντων 

ὀνομάτων ἐξήτηται τί δή ποτε τῷ αὐτῷ οὐ χρῶνται 
ἐπὶ γενικῆς συμφώνῳ τῆς τελευταίας συλλαβῆς τυπω- 

τικῷ (λέγω δὲ ὄνυξ καὶ ὄρτυξ), τὰ δὲ εἰς ξ ἀρσενικὰ 
b ἁπλᾶ δισσύλλαβα ὅταν τῷ v παρεδρεύηται. ἔχῃ δὲ 

τῆς τελευταίας συλλαβῆς ἄρχον ἕν τι τῶν ἀμεταβόλων 

7 τοὺς om. À: add. C 15 κερατοειδεῖς À: corr. Coraes 
28 δισύλλαβα Ο ἔχει A: corr. C 
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^ ? * c , , » ΄ , 
ἢ δὶ ὧν ἢ πρῶώτη συζυγία τῶν βαρυτονῶν λέγεται, 

διὰ τοῦ x ἐπὶ γενικῆς κλίνεται, κήρυκος, πέλυκος, 

Ἔρυκος. Βέβρυκος, ὅσα δὲ μὴ τοῦτον ἔχει τὸν χαρα- ρυκος, Βέβρυκος, ὅσα δὲ μὴ τοῦτον ἔχ χαρ 
κτῆρα, διὰ τοῦ y, Ogrvyog, OQvyoc, κόχκυγος. δημειῶ- 
δὲς δὲ τὸ ὄνυχος. καϑόλου τὲ τῇ πληϑυντικῇ εὐϑείᾳ 
ἑπομένη ἡ ἑνικὴ γενικὴ χρῆται τῷ αὐτῷ συμφώνῳ 
τῆς τελευταίας τυπωτικῷ, κἂν ἄνευ συμφώνου λέγηται, 
ὁμοίως. ᾿Αριστοτέλης δέ φησιν (p.287 Ry “ὁ ὄρτυξ 
ἐστὶ μὲν τῶν ἐκτοπιξζόντων καὶ σχιδανοπόδων, νεοττιὰν 
δὲ οὐ ποιεῖ, ἀλλὰ κονίστραν" καὶ ταύτην σκεπάζξει 
φρυγάνοις διὰ τοὺς ἱέρακας, ἐν ἡ ἐπῳάξει. ᾿Δ4λέξαν- 

δρος δ᾽ ὁ Μύνδιος ἐν δευτέρῳ περὶ ξῴων (Arist. ps. 

p. 294) ὁ ϑῆλυς, φησίν, ὄρτυξ λεπτοτράχηλός ἐστι τοῦ 
ἄρρενος οὐκ ἔχων τὰ ὑπὸ τῷ γενείῳ μέλανα. ἀνατμη- 
ϑεὶς δὲ πρόλοβον οὐχ ὁρᾶται μέγαν ἔχων, καρδίαν δ᾽ 
ἔχει μεγάλην, καὶ ταύτην τοίλοβον. ἔχει δὲ καὶ ἧπαρ 

καὶ τὴν χολὴν ἐν τοῖς ἐντέροις κεκολλημένην, σπλῆνα 
^ A , M N ς ' - cr c 

μικρὸν καὶ δυσϑεώρητον. OoQysug δὲ ὑπὸ τῷ ἡπατι ὡς 
2 , 3 ' P - , 2 Τί , 
ἀλεχτρυόνες. περὶ δὲ τῆς γενέσεως αὐτῶν Φανο- 

δημος ἐν δευτέρῳ ᾿4τϑίδος φησίν (FHG I 366)" “ὡς 
κατεῖδεν ᾿Ερυσίχϑων 4ἢλον τὴν νῆσον τὴν ὑπὸ τῶν 
ἀρχαίων καλουμένην Ὀρτυγίαν παρ᾽ ὃ τὰς ἀγέλας 
τῶν ζῴων τούτων φερομένας ἐκ τοῦ πελάγους ἴξά- 
νειν εἰς τὴν νῆσον διὰ τὸ εὔορμον εἶναι... Εὖὔ- 

3 ς n E] , - , N 

δοξος δ΄ ς Κνίδιος eek ice γῆς περιόδου τοὺς 
, - mw Ἁ N N 

Φοίνικας λέγει ϑύειν τῷ HooxAst ὄρτυγας διὰ τὸ τὸν 

Ἡρακλέα τὸν ᾿Ζστερίας καὶ Ζιὸς πορευόμενον εἰς 

8 ἔχηι A: corr. C 18 λεπτοτραχηλότερός Cas 1 δὲ C: 
δ᾽ ἔν Α 16 in. ἔχει C: ἔχειν Α, fort. ἔχων γ6] [ἔχειν] τρέ- 
βολον A: eorr. Cas 21 χατεῖχεν Cas εὐρυσίχϑων A: corr. 
Cas 22 παρὰ τὸ C 24lacunam not. Mueller 25 γῆς Mus: τῆς À 

28* 
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e Διβύην ἀναιρεθῆναι uiv ὑπὸ Τυφῶνος. Ἰολάου δ᾽ 
αὐτῷ προσενέγκαντος ὄρτυγα καὶ προσαγαγόντος 
ὀσφρανϑέντα ἀναβιῶναι. ἔχαιρε γάρ, φησί, καὶ περιὼν 
tQ too τούτῳ. 48. ὑποκοριστικῶς δὲ Εὔπολις ἐν 
Πόλεσιν αὐτοὺς κέκληκεν ὀρτύγια λέγων οὕτως ( 811 K)* 5 

ὄρτυγας ἔϑρεψας σύ τινας ἤδη πώποτε; 

B. ἔγωγε μίκρ᾽ ἄττ᾽ ὀρτύγια. κἄπειτα τί; 

᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν ᾿Δἀγροίκῳ ὀρτύγιον εἴρηκεν οὕτως 
(II 14 K)* 

ὡς δὴ σὺ τί 10 
ποιεῖν δυνάμενος ὀρτυγίου ψυχὴν ἔχων; 

f Πρατίνας δ᾽ ἐν Ζυμαίναις ἢ Καρυάτισιν (III 559 B5) 
ἁδύφωνον ἰδίως καλεῖ τὸν ὄρτυγα, πλὴν εἰ μή τι 
παρὰ τοῖς Φλιασίοις ἢ τοῖς “άκωσι φωνήεντες, ὡς καὶ 
oí πέρδικες. καὶ ἡ σιαλὶς δὲ ἀπὸ τούτου ἂν εἴη. φησὶν 15 
ὁ Δέδυμος (p.76 Sch), ὠνομασμένη. σχεδὸν γὰρ τὰ 
πλεῖστα τῶν ὀρνέων ἀπὸ τῆς φωνῆς ἔχει τὴν ὀνομα- 
σίαν. ἡ δὲ ὀρτυγομήτρα καλουμένη. ἧς μνημονεύει 
Κρατῖνος ἐν Χείρωσι λέγων ([ 88 K) "I9exqoía 

βοβδὀρτυγομήτρα᾽ — λέγει δὲ περὶ αὐτῆς ὁ Μύνδιος AA£- 20 
ξἕανδρος ὅτι ἐστὶ τὸ μέγεϑος ἡλίκη τρυγών, σκέλη 
ὃὲ μακρά, δυσθϑαλὴς καὶ δειλή. περὶ δὲ τῆς τῶν 
ὀρτύγων ϑήρας ἰδίως ἱστορεῖ Κλέαρχος ὁ Σολεὺς 
ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ περὶ τῶν ἐν τῇ Πλάτωνος Πολι- 
veg μαϑηματικῶς εἰρημένων γράφων ovrog (FHG Π 9r 
816) “οἵ ὄρτυγες περὶ τὸν τῆς ὀχείας καιρόν, ἐὰν 
κάτοπτρον ἐξ ἐναντίας τις αὐτῶν καὶ πρὸ τούτου 

2 fort. καὶ τῇ Qu 3 lemma: ἐντεῦϑεν παροιμία ὄρτυξ 
ἔσωσεν Ἡρακλέα τὸν καρτερόν 6 ϑρεψας A:corr. Schw — 7 μικρά 
y A: corr. Pors 19 δυμαναις A: corr. Toup, ἁΖυσμαίναις 
Mein καριατισιν ἃ 14 φωνάεντες ἃ 15 σιαλις A 19 
κράτης À: corr. Schw 
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βρόχον 95, τρέχοντες πρὸς τὸν ἐμφαινόμενον ἐν τῷ 
κατόπτρῳ ἐμπίπτουσιν εἰς τὸν βρόχον. καὶ περὶ τῶν 
κολοιῶν δὲ καλουμένων τὰ ὅμοια ἱστορεῖ ἐν τούτοις" 
ἱκαὶ τοῖς κολοιοῖς δὲ διὰ τὴν φυσικὴν φιλοστοργίαν, 
καίπερ τοσοῦτον πανουργίᾳ διαφέρουσιν, ὅμως ὅταν 
ἐλαίου κρατὴρ τεϑῇ πλήρης, οἵ στάντες αὐτῶν ἐπὶ τὸ 
χεῖλος καὶ καταβλέψαντες ἐπὶ τὸν ἐμφαινόμενον κατα- 
ράττουσι. διόπερ ἐλαιοβρόχων γενομένων ἡ τῶν πτε- 

ρῶν αὐτοῖς συγκόλλησις αἰτία γίνεται τῆς ἁλώσεως. 
τὴν μέσην δὲ τοῦ ὀνόματος συλλαβὴν ἐχτείνουσιν 
᾿Δττικοὺὶ ὡς δοίδυκα καὶ κήρυκα, ὡς ὁ I&íov φησὶ 
“ημήτριος ἐν τῷ περὶ τῆς ᾿4λεξανδρέων διαλέκτου. 

᾿Πριστοφάνης δ᾽ ἐν Εἰρήνῃ συνεσταλμένως ἔφη 
(v. 188) διὰ vo μέτρον" “ὔρτυγες οἰκογενεῖς. 

τῶν δὲ καλουμένων XENNIQN (μικρὸν δ᾽ ἐστὶν 
ὀρτύγιον) μνημονεύει Κλεομένης ἐν τῇ πρὸς ᾿4λέ- 
ἕανδρον ἐπιστολῇ γράφων οὕτως" ᾿φαληρίδας regt. 
χηρὰς μυρίας, τυλάδας πεντακισχιλίας, χέννια ταριχηρὰ 

μαὐρια. καὶ Ἵππαρχος ἐν τῇ Aiyvztío Ἰλιάδι" 
οὐδέ μοι Αἰγυπτίων βίος ἤρεσεν οἷον ἔχουσι, 
χέννια τέλλοντες καλκατιαδειδαλέοντα. 

49. οὐκ ἀπελείποντο δὲ ἡμῶν τοῦ συμποσίου πολ- 
λάκις οὐδὲ KYKNOI, περὶ ὧν φησιν ὁ ᾿Δριστοτέλης 
(p.285 R)' *o χύκνος εὔτεκνός ἐστι καὶ μάχιμος" ἀλλη- 
λοχτονεῖ γοῦν ὁ μάχιμος. μάχεται δὲ καὶ τῷ ἀετῷ, 
αὐτὸς μάχης μὴ προαρξάμενος. εἰσὶ δ᾽ ὠδικοὶ καὶ 

5 καίπερ K: καὶ γὰρ ἃ (τοὺς κολοιοὺς τοσοῦτον zt. δια- 
φέροντας C) 17 ἀϑληρίδας À: corr. Cas 20 οὐδέ Mein: 
οὐ À 21 videtur κύλληστις (vel κύλλαστις cf. III 114) vo- 
cabulum latere et deinde εἰσαλέοντες ug Cas) coll. p. 418e 
447c — 95 ἀετῷ Arist. ἢ. a. 610 a 1: αὐτῷ ἃ 

b 
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μάλιστα περὶ τὰς τελευτάς. διαίρουσι δὲ καὶ τὸ πέ- 
λαγος ἄδοντες. ἐστὶν δὲ τῶν στεγανοπόδων καὶ ποη- 
φάγων. ὁ δὲ Μύνδιός φησιν ᾿4λέξανδρος πολλοῖς 
τελευτῶσιν παρακολουϑήσας οὐκ ἀκοῦσαι ἀδόντων. ὁ 
δὲ τὰ Κεφαλίωνος ἐπιγραφόμενα Τρωικὰ συνϑεὶς 
Ἡγησιάναξ ὁ ᾿Δλεξανδρεὺς καὶ τὸν ᾿Δχιλλεῖ μονο- 
μαχήσαντα Κύκνον φησὶ (FHG III 69) τραφῆναι ἐν 

“ευκόφρυι πρὸς τοῦ ὁμωνύμου ὄρνιϑος. Βοῖος δ᾽ ἐν 
Ὀρνιϑογονίᾳ ἢ Βοιώ, ὥς φησι Φιλόχορος (FHG I 417), 
ὑπὸ "4osog τον Κύκνον ὀρνιϑωϑῆναι καὶ παραγενό- 
μενον ἐπὶ τὸν Σύβαριν ποταμὸν πλησιάσαι γεράνῳ. 
λέγει δὲ xal ἐντίϑεσθϑαι αὐτὸν τῇ νεοττιᾷ πόαν τὴν 
λεγομένην λυγαίαν. καὶ περὶ τῆς γεράνου δέ φησιν ὃ 
Βοῖος ὅτι ἦν τις παρὰ τοῖς Πυγμαίοις γυνὴ διάσημος. 
ὄνομα Γεράνα. αὕτη κατὰ ϑεὸν τιμωμένη πρὸς τῶν 
πολιτῶν αὐτὴ τοὺς ὄντως ϑεοὺς ταπεινῶς ἦγε. μάλιστα 
δὲ Ἥραν τε καὶ “ἄρτεμιν. ἀγανακτήσασα οὖν ἡ Ἥρα 
εἰς ἀπρεπῆ τὴν ὄψιν ὄρνιν μετεμόρφωσε πολέμιόν τε 
καὶ στυγητὴν κατέστησε τοῖς τιμήσασιν αὐτὴν Πυγμαίοις, 
γενέσϑαι τε λέγει ἐξ αὐτῆς καὶ Νικοδάμαντος τὴν χερ- 
σαίαν χελώνην. καϑόλου δὲ ὁ ποιήσας ταῦτα τὰ ἔπη 
πάντα τὰ ὄρνεα ἀνθοώπους ἱστορεῖ πρότερον γεγονέναι. 

ὅ0. ΦΑΣΣΑΙ. ᾿“ριστοτέλης φησὶ (p.288 R) περι- 
στερῶν μὲν εἶναι ἕν γένος, εἴδη δὲ πέντε. γράφων 

3940UrOg' ἱπεριστερά. οἰνάς. φάψ. φάσσα, τρυγών. ἐν 

0i πέμπτῳ περὶ toov μορίων (h.a.5,13) τὴν φάβα 
οὐκ ὀνομάξει, καίτοι Αἰσχύλου ἐν τῷ σατυρικῷ 
Πρωτεῖ οὕτω μνημονεύοντος τοῦ ὄρνιϑος (fr.206 N)' 

1 διαιροῦσι AC: corr. Schw (διαβαέψουσι Ael. v. h. 1, 14) 
16 ταπεινοὺς C 18 τὴν ὄψιν Mem: ὄψιν τὴν Α 19 τε 
€: ys ἃ 27 τῷ τραγικῷ À: corr. Cas 
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σιτουμένην δύστηνον ἀϑλίαν φάβα, 
μέσακτα πλευρὰ πρὸς πτύοις πεπλεγμένην. 

κἀν Φιλοχτήτῃ δὲ (fr. 252) κατὰ γενικὴν κλίσιν φαβῶν 
, c N 5; , Η COME) , 

εἴρηκεν. ἡ uiv οὖν oí(v&g, φησὶν ὃ ᾿Δἀριστοτέλης, 
μείζων ἐστὶ τῆς περιστερᾶς, χρῶμα δ᾽ ἔχει οἰνωπόν. 

ἡ δὲ φὰψ μέσον περιστερᾶς καὶ οἰνάδος, ἡ δὲ φάσσα 
3 , ^ , - M , ς M M 

ἀλέκτορος TO μέγεϑος, χρῶμα δὲ σποδιόν, ἡ δὲ τρυγὼν 

πάντων ἐλάττων, χρῶμα δὲ τεφρόν. αὕτη δὲ ϑέρους 
φαίνεται, τὸν δὲ χειμῶνα φωλεύει. ἡ δὲ φὰψ καὶ ἡ 

^ EN , c 7 J , , 

περιστερὰ αἰεὶ φαίνονται, ἡ δ΄ οἶνας φϑινοπώρῳ μόνῳ. 
M 5 , c 

πολυχρονιωτέρα δὲ εἶναι λέγεται τούτων ἡ φάσσα" 

καὶ γὰρ τριάκοντα καὶ τεσσαράκοντα ξῇ ἔτη. οὐκ 
, , ) δ, D » ce x ' 
ἀπολείπουσι δ᾽ ἕως ϑανάτου οὔτε οἱ ἄρρενες τὰς ϑη- 

λείας οὔτε αἱ ϑήλειαι τοὺς ἄρρενας, ἀλλὰ καὶ τελευ- 

τήσαντος χηρεύει Ó ὑπολειπόμενος. τὸ δ᾽ αὐτὸ ποιοῦσι 
καὶ κόρακες καὶ κορῶναι καὶ κολοιοί᾽ ἐπῳάξει δ᾽ ἐκ 
διαδοχῆς πᾶν τὸ περιστεροειδὲς γένος, καὶ γενομένων 

» - 2 - τῶν νεοττῶν ὁ ἄρρην ἐμπτύει αὐτοῖς, ὡς μὴ βασκαν- 
ϑῶσι. τίκτει δὲ ὠὰ δύο, ὧν τὸ μὲν πρῶτον ἄρρεν 

Ἢ M N ΄ - ΄ ^ z: e 
ποιεῖ. τὸ δὲ δεύτερον ϑῆλυ. τίκτουσι δὲ πᾶσαν ὥραν 

τοῦ ἔτους" διὸ δὴ καὶ δεκάκις τοῦ ἐνιαυτοῦ τιϑέασιν, 

ἐν Αἰγύπτῳ δὲ δωδεκάκις. τεκοῦσα γὰρ τῇ ἐχομένῃ 
΄ ΄ 4 

e , , “- 3 -- 

ἡμέρᾳ συλλαμβάνει. ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ φησιν ᾽άριστο- 

τέλης (h.a. 5,13) ὅτι περιστερὰ ἕτερον, πελειὰς δ᾽ 

ἔλαττον, καὶ ὅτι ἡ πελειὰς τιϑασὸν γίνεται, περιστερὰ 

1 σιτούμενον Wilam, sed ipsum verbum σιτεῖσϑαι suspectum 
2 πεπληγμένην Schw 4 haec ex variis Aristotelis locis com- 
pilata, singula v. apud Rosium 28 'debebat scribere ἐν ἄλλοις" 
Rose 24 πελιάς passim ἃ 24sqq. duce Aristotele videtur 
scribendum περιστερὰ ἕτερον καὶ πελειάς, καὶ ὅτι ἔλαττον μὲν 
ἢ πελειάς, τίϑασον (OR) γίνεται (μᾶλλον ἡ περιστερά" (1 πε- 

. λειὰς» δὲ καὶ μέλαν κτλ. 
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ὃὲ καὶ μέλαν καὶ μικρὸν xal ἐρυϑοόπουν καὶ τραχύ- 

πουν᾽ διὸ οὐδεὶς τρέφει. ἴδιον δὲ λέγει (h.a. p. 560b 23) 
τῆς περιστερᾶς τὸ κυνεῖν αὐτὰς ὅταν μέλλωσιν ἀνα- 
βαίνειν ἢ οὐκ ἀνέχεσϑαι τὰς ϑηλείας. ὁ δὲ πρεσβύ- 
τερος. φησί, καὶ προαναβαίνει καὶ μὴ κύσας" οἱ δὲ 

νεώτεροι αἰεὶ τοῦτο ποιήσαντες ὀχεύουσιν. καὶ αἵ 
ϑήλειαι δ᾽ ἀλλήλας ἀναβαίνουσιν, ὅταν ἄρρην μὴ παρῇ, 
κυνήσασαι" καὶ οὐδὲν προιέμεναι εἰς ἀλλήλας τίχτουσιν 
ὠά, ἐξ ὧν οὐ γίνεται νεοττός. οἵ δὲ Δωριεῖς τὴν 
πελειάδα ἀντὶ περιστερᾶς τιϑέασιν, ὡς Σώφρων ἐν 

γυναικείοις. Καλλίμαχος δ᾽ ἐν τῷ περὶ ὀρνέων 
(fr. 100* 4) ὡς διαφορὰς ἐκτίϑεται φάσσαν, πυραλλίδα, 
περιστεράν. τρυγόνα. Dl. ὁ δὲ Μύνδιος ᾽᾿Δλέξανδρος 
οὐ πίνειν φησὶ τὴν φάσσαν ἀνακύπτουσαν ὡς τὴν 
τρυγόνα καὶ τοῦ χειμῶνος μὴ φϑέγγεσϑαι, εἰ μὴ εὐδίας 

γενομένης. λέγεται δὲ ὅτι ἡ οἰνὰς ἐὰν φαγοῦσα τὸ 
τῆς ἰξίας σπέρμα ἐπί τινος ἀφοδεύσῃ δένδρου. ἰδίαν 
ἰξίαν φύεσϑαι. ΖΦαίμαχος δ᾽ ἐν τοῖς Ἰνδικοῖς ἱστορεῖ 
(FHG II 440) περιστερὰς μηλίνας γίνεσϑαι ἐν Ἰνδοῖς. 

Χάρων δ᾽ ὃ “αμψακηνὸς ἐν τοῖς Περσικοῖς περὶ 
Μαρδονίου ἱστορῶν καὶ τοῦ διαφϑαρέντος στρατοῦ 

Περσικοῦ περὶ τὸν A90) γράφει καὶ ταῦτα (FHG I 32)* 
ἱκαὶ λευκαὶ περιστεραὶ τότε πρῶτον εἰς Ἕλληνας ἐφά- 

νῆσαν. πρότερον οὐ γιγνόμεναι. ὁ δ᾽ ᾿'Ζριστοτέλης 
φησὶν (h.a.613a 2) ὡς αἱ περιστεραὶ γινομένων τῶν 

νεοττῶν τῆς ἁλμιυριξζούσης γῆς διαμασησάμεναι ἐμπτύ- 

ουσιν αὐτοῖς διοιγνῦσαι τὸ στόμα. διὰ τούτου παρα- 

1 ἐρυϑρὸν AC: corr. ex Arist 4 τῆς ϑηλείας Α: corr. C 
5 καὶ μὴ C et Arist: μὴ A 8 κύσασαι C utrumque Arist. 
codices 19 πυραλίδα A 14 ἀνακόπτουσαν A: corr. C 
17 ἰδίαν del. Wilam — 25 ὡς ἐπ᾽ ἀριστερᾷ A: corr. Mus yevo- 
μένων Arist 26 λαμυριζούσης A 
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σκευάξουσαι αὐτοὺς πρὸς τὴν τροφήν. τῆς δὲ Σικελίας 
ἐν Ἔρυκι καιρός τις ἐστίν. ὃν καλοῦσιν ᾿ἀναγωγάς, 

ἐν ᾧ φασι τὴν ϑεὸν εἰς Πιβύην ἀνάγεσϑαι. τότ᾽ οὖν 
αἷ περὶ τὸν τόπον περιστεραὶ ἀφανεῖς γίνονται ὡς δὴ 

5 τῇ ϑεῷ συναποδημοῦσαι. καὶ us9' ἡμέρας ἐννέα ἐν 
τοῖς λεγομένοις Καταγωγίοις μιᾶς προπετασϑείσης £x395 

τοῦ πελάγους περιστερᾶς καὶ εἰς τὸν νεὼν εἰσπτάσης 

παραγίνονται καὶ αἷ λοιπαί. ὅσοι οὖν τότε περιουσίας 

εὖ ἥκουσι τῶν περιοίκων εὐωχοῦνται, οἵ δὲ λοιποὶ 

10 κροταλίζουσιν μετὰ χαρᾶς. ὄζει τε πᾶς ὁ τόπος τότε 
βούτυρον, ᾧ δὴ τεχμηρίῳ χρῶνται τῆς ϑείας ἐπανό- 
δου. Ζ4ὐτοκράτης ἐν τοῖς ᾿4χαικοῖς (FHG IV 346) καὶ 
τὸν Ζία ἱστορεῖ μεταβαλεῖν τὴν μορφὴν εἰς περιστε- 
ρὰν ἐρασϑέντα παρϑένου Φϑίας ὄνομα ἐν Δἰγίῳ. 

15 ᾿Δττικοὶ δὲ ἀρσενικῶς περιστερὸν καλοῦσιν. [Δλεξις 
Συντρέχουσιν (II 8τῦ Κ)᾽ 

λευκὸς ᾿φφροδίτης εἰμὶ γὰρ περιστερός. b 

ὁ δὲ Διόνυσος οἶδε τὸ μεϑύσαι μόνον" 
| εἰ δὲ νέον ἢ παλαιόν, οὐ πεφρύντικεν. 
20 ἐν δὲ Ροδίῳ ἢ Ποππυξζούσῃ ϑηλυκῶς εἴρηκε καὶ ὅτι 
|. αἱ Σικελικαὶ διάφοροί εἰσι (II 816 K)' 

περιστερὰς 

ἔνδον τρέφω τῶν Σικελικῶν τούτων πάνυ 

κομψάς. 
95 Φερεχράτης ἐν Γραυσί φησιν (1154 K) 

ἀπόπεμψον ἀγγέλλοντα τὸν περιστερόν. 
ἐν δὲ Πετάλῃ (Ὁ. 185) 

1 54. auctoris nomen intercidit 2. ᾿ἀναγώγια Ἀ8]. v. h. 1, 15 
et n. an. 4, 2 recte 6 προσπετασϑείσης A: corr. C 13 ueva- 
βάλλειν Α: corr. Ael 14 αἰγείωι A: corr. C et Ael 17 ὁ λευκὸς 
À: corr. Schw 18 0 δὲ Schw: δὲ δὲ A οἶδε 5 23 τούτων πάνυ 
τούτων ἃ πάνυ C: corr. Mus 25 ἐν γραφεῦσι A: corr. Mein 
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ἀλλ᾽, ὦ περιστέριον. ὅμοιον Κλεισϑένει 
zérov, κόμισον δέ μ᾽ ἐς Κύϑηρα καὶ Κύπρον. 

Νέκανδρος δὲ ἐν δευτέρῳ Γεωργικῶν τῶν Σικελικῶν 

μνημονεύων πελειάδων φησί (fr. 18. Sch) 
χαί τε σύ γε ϑροέψαιο ΖΔρακοντιάδας διτοκεύσας 

ἢ Σικελὰς μεγάροισι πελειάδας" οὐδέ φιν ἄρπαι 
οὐδεφινοστρακεοι λωβήσιμοι ἐξενέπονται. 

59. ΝΗΤΤΑΙ. τούτων, ὥς φησιν ᾿4λέξανδροος ὃ 
Μύνδιος (cf. Rose Ar. ps. p. 393), ὁ ἄρρην μείζων καὶ 
ποικιλώτερος. τὸ δὲ λεγόμενον γλαυκίον διὰ τὴν τῶν 
ὀμμάτων χρόαν μιχρῷ ἔλαττόν ἐστι νήττης. τῶν δὲ 
βοσκάδων καλουμένων ὁ μὲν ἄρρην κατάγραφος" 
22.... νήττης. ἔχουσι δὲ οἵ ἄρρενες σιμά τε καὶ 
ἐλάττονα τῇ συμμετρίᾳ τὰ ῥύγχη. ἡ δὲ μικρὰ κολυμβίς, 
πάντων ἐλαχίστη τῶν ἐνύδρων. δυπαρομέλαινα τὴν 
χροιὰν καὶ τὸ ῥύγχος ὀξὺ ἔχει σκέπον τε τὰ ὄμματα, 
τὰ δὲ πολλὰ καταδύεται. ἔστι δὲ καὶ ἄλλο γένος βο- 
σκάδων μεῖξον μὲν νήττης. ἔλαττον δὲ χηναλώπεκχος. 
αἱ δὲ λεγόμεναι φασκάδες μικρῷ μείξονες οὖσαι τῶν 

μικρῶν κολυμβίδων τὰ λοιπὰ νήτταις εἰσὶ παραπλήσιοι. 
ἡ δὲ λεγομένη οὐρία οὐ πολὺ λείπεται νήττης, τῷ 
χρώματι δὲ δυπαροχέραμός ἐστι, τὸ δὲ δύγχος μακρόν 
τε καὶ στενὸν ἔχει. ἡ δὲ φαλαρὶς καὶ αὐτὴ στενὸν 
ἔχουσα τὸ ῥύγχος στρογγυλωτέρα τὴν ὄψιν οὖσα ἔν- 
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τεφρος τὴν γαστέρα. μιχρῷ μελαντέρα τὸν vOrOv.25 
» e 

τῆς δὲ νήττης καὶ κολυμβάδος, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ νήχεσϑαι 
καὶ κολυμβᾶν εἴρηται. μνημονεύει μετὰ χαὶ ἄλλων 

1 καλλισϑένει À: corr. Pors 6 σικελικὰς À: corr. Mus 
μεγάροιο A: corr. 1. G. Schneider giveocor ἃ: corr. Heringa 
7 οὐδ᾽ ὄφις ὀστρακέοις O. Schneider νωμήσιμοι A: corr. 
O. Schneider ἐξενέπονται A: corr. Heringa 18 ἐστὶ δὲ ἧττον 
νήττης C, sed haec post ῥύγχη v. 14. 22 ῥυποκέραμος AC: corr. Mus 
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λιμναίων πολλῶν ᾿“ριστοφάνης ἐν ᾿Δἀχαρνεῦσι διὰ 

τούτων (v.815) 
νάσσας. κολοιούς, ἀτταγᾶς. φαλαρίδας, 
τροχίλους, κολύμβους. f 

5 μνημονεύει αὐτῶν καὶ Καλλίμαχος ἐν τῷ περὶ Óg- 
νέων (fr. 100 c 5). 

53. παρῆσαν δὲ πολλάκις ἡμῖν καὶ οἵ καλούμενοι 
TIAPAZTATAI, ὧν μνημονεύει ᾿Επαίνετος ἐν ᾿Οψαρ- 
τυτικῷ καὶ Σιμάριστος ἐν γ΄ Συνωνύμων καὶ τε- 

10 τάρτῳ. εἰσὶ δ᾽ οἵ ὄρχεις οὕτω καλούμενοι. 
συγχεχνισωμένων δέ τινων κρεῶν ξωμῷ [καὶ] παρα- 

φερομένων ἐπεί τις ἔφη τῶν TINIKTON κρεᾳδίων δός᾽.896 

ὃ τῶν ὀνομάτων Ζ,αίδαλος Οὐλπιανὸς “αὐτὸς ἐγώ, 
φησίν, ἀποπνιγήσομαι, εἰ μὴ εἴπῃς ὅπου καὶ σὺ εὗρες τὰ 

15 τοιαῦτα χρεάδια. οὐ μὴ γὰρ ὀνομάσω πρὶν μαϑεῖν.᾽ 
ὃ δὲ 'Στράττις εἶπεν, ἔφη, ἐν Μακεδόσιν ἢ Παυ- 
σανίᾳ (1719 K) ἱπνικτόν τι τοίνυν ἔστω δοι συχνὸν 

τοιοῦτον. καὶ Εὔβουλος Κατακολλωμένῳ (1 180 K) 

καὶ πνικτὰ Σικελὰ πατανίων σωρεύματα. 

20 ᾿ριστοφάνης τ᾽ εἴρηκεν ἐν Σφηξίν (v. ὅ11)" “ἐν λο- 
| πάδι πεπνιγμένον. Κρατῖνος δ᾽ ἐν Ζηλιάσι (121 K) 

τῷ δ᾽ ὑποτρίψας τι μέρος πνῖξον καϑαρύλλως. ὃ 
᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν Aygoíxo (II 12 Ky 

x«l πρῶτα uiv 
95 αἴρω ποϑεινὴν μᾶξαν, ἣν φερέσβιος 

Ζηὼ βροτοῖσι χάρμα δωρεῖται φίλον᾽ 
ἔπειτα πνικτὰ τακερὰ μηκάδων μέλη, 

9 σιμαρος À: corr. Cas 11 καὶ del. Schw 14 aut ἐὰν 
μὴ εἴπῃς aut εἰ μὴ ἐρεῖς 16. 17 ἢ κινησίαι À: corr. Mein 
19 σικελικὰ A: corr. Bentl 20. 21 ἐν ολοπαδ A — 26 δημήτηρ 
À: corr. Cas 
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5 χλόην καταμπέχοντα σάρχα νεογενῆ. 
B. τί λέγεις, A. τραγῳδίαν περαίνω Σοφοκλέους." 

504. ΓΑΛΑΘΗΝΩ͂Ν δὲ χοέρων ποτὲ περιενεχϑέντων 
καὶ περὶ τούτων ἐζήτησαν οἱ δαιταλεῖς εἰ τὸ ὄνομα 

σι εἴρηται. καί τις ἔφη" “Φερεκράτης Ζουλοδιδασκάλῳ 

(I157 K) ᾿γαλαϑήν᾽ ἔκλεπτον οὐ τέλεα. ἐν δὲ Avco- 

μόλοις ( 168 Κ) “οὐ γαλαϑηνὸν ἄρ᾽ vv ϑύειν μέλλεις. 
"AàAxatog Παλαίστρᾳ (I 161 K) 

ὁδὶ γὰρ αὐτός ἐστιν" εἴ τι γρύξομαι 
ὧν δοι λέγω πλέον τι γαλαϑηνοῦ μυός. 10 

Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ φησὶν (c.183) ὅτι ἐν Ba- 
βυλῶνι ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ βωμοῦ οὐκ ἔξεστι ϑύειν ὅτι 
μὴ γαλαϑηνὰ μοῦνα. ᾿ἀντιφάνης Φιλεταίρῳ (II 104 K)* 

κομψός γε μικρὸς κρωμακίσκος οὑτοσὶ 
γαλαϑηνός. 15 

Hvíoyog Πολυεύκτῳ (II 432 ΚΕ) 

ὁ βοῦς (0» χαλκοῦς ἦν ἂν ἑφϑὸς δεκάπαλαι. 
ὃ δ᾽ ἴσως γαλαϑηνὸν τέϑυχε τὸν χοῖρον λαβών. 

καὶ ᾿ἀνακρέων δέ φησιν (fr. 51 B5* 
οἷά τε νεβρὸν νεοϑηλέα 20 

γαλαϑηνόν, ὃς τ᾽ ἐν ὕλῃ κεροέσσης 
ἀπολειφϑεὶς ἀπὸ μητρὸς ἐπτοήϑη. 

Κράτης Γείτοσι (1130 K) 
νῦν μὲν γὰρ ἡμῖν ... παιδικῶν ἅλις 
οχῶς περ ἀρνῶν ἐστι γαλαϑηνῶν τε καὶ 25 
χοίρων. 

1 χλόῃ Kock 2. παραινῶ A: corr. Cas — 9 ὅδει A: corr. 
Schw 14 κωραλίσκος Di, latet aliud οὗτος A: corr. Schw 
17 ὁ add. Pors δὲ καὶ παλαι À: corr. lacobs 21 καιροσσης 
À: corr. schol. Pind. ol. 8, 52 — 24. 25 δαισοκως A: ἅλις lacobs, 
oxog corruptum 
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Σιμωνέδης δ᾽ ἐπὶ τοῦ Περσέως τὴν Ζανάην ποιεῖ e 
λέγουσαν (ἔν. 81)" 

ὦ τέκος. οἷον ἔχω πόνον" 
σὺ δ᾽ ἀωτεῖς, γαλαϑηνῷ δ᾽ ἤτορι κνώσσεις. 

καὶ ἐν ἄλλοις ἐπ᾽ ᾿Δρχεμόρου εἴρηκεν (ἔτ. 52)" 
ἰοστεφάνου γλυκεῖαν ἐδάκρυσαν 
ψυχὰν ἀποπνέοντα γαλαϑηνὸν τέκος. 

Κλέαρχος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ βίων (FHG II 809) εἰς τοῦτό 
φησιν ὠμότητος Φάλαριν τὸν τύραννον ἐλάσαι ὡς 
γαλαϑηνὰ ϑοινᾶσϑαι βρέφη. (ϑῆσϑαι δ᾽ ἐστὶ τὸ ϑη- 
λάξειν τὸ γάλα. Ὅμηρος (9 58) 

Ἕκτωρ γὰρ ϑνητός τε γυναῖκα τε ϑήσατο μαζόν, f 
διὰ τὸ ἐντίϑεσθαι τὰς ϑηλὰς εἰς τὰ στόματα τὰ βρέφη, 
καὶ ὃ τιτϑὸς ἐνθένδε διὰ τὸ ἐντίϑεσθϑαι τὰς ϑηλάς") 

νεβροὺς κοιμήσαδα νεηγενέας γαλαϑηνούς (ὃ 880) 
DD. περιενεχϑεισῶν δέ ποτε καὶ AOPKAAQN 0397 

᾿Ελεατικὸς Παλαμήδης (ὃΣ ὀνοματολόγος ἔφη “οὐκ 
ἄχαρι κρέας τὸ τῶν δορκώνων.᾽ πρὸς 0v 0 Μυρτίλος 
ἔφη" μόνως δορκάδες λέγονται, δόρκωνες δὲ ov. Ξενο- 
φῶν ᾿ἀναβάσεως πρώτῳ (ο.ῦ, 3)" 'ἐνῆσαν δὲ καὶ ὠτίδες 

καὶ δορκάδες." 
56. TAQr. ὅτι σπάνιος οὗτος ὁ ὄρνις δηλοῖ ᾿ἄντι- 

φάνης ἐν Στρατιώτῃ ἢ Τύχωνι λέγων οὕτως (199 K) 
τῶν ταὧν μὲν ὡς ἅπαξ τις ξεῦγος ἤγαγεν μόνον, 

σπάνιον ὃν τὸ χρῆμα᾽ πλείους δ᾽ εἰσὶ νῦν τῶν ὀρτύγων. 
καὶ Εὔβουλος ἐν Φοίνικι. καὶ γὰρ ὃ ταὼς διὰ τὸ 

σπάνιον ϑαυμάξεται. “ὁ vac, φησὶν ᾿Αριστοτέλης b 

4 σὺ δ᾽ αὖτε εἷς À: corr. Cas 6 ἐοστέφανος videtur 
mater dici 14 [διὰ τὸ ἐντέϑεσϑαι τὰς ϑηλάς]} Καὶ 11 ὃ 
add. Foerster 94 ταῶν A ἀπάξης À: corr. p. 654e 26 
Eubuli verba interciderunt 
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(p.291 R), σχιδανόπους ἐστὶ καὶ ποιολόγος καὶ τίκτει 

τριέτης γενόμενος. ἐν οἷς [χρόνοις] καὶ τὴν ποικιλίαν 

τῶν πτερῶν λαμβάνει. ἐπῳάζει δ᾽ ἡμέρας πρὸς λ΄. τίκτει 
“ ^ € 3* , - M 3 , L4 

τὲ ἅπαξ TOU ἔτους Qc δώδεκχα᾽ ταῦτα δὲ οὐκ εἰς ἅπαξ, 
2 N 9 e y, FCR C NN , ᾽ ΄ ^ 
ἀλλὰ παρ᾽ ἡμέρας δύο" αἷ δὲ πρωτοτόκοι ὀκτώ. τίκτει 

δὲ καὶ ὑπηνέμια, ὡς ἡ ἀλεχτορίς. οὐ πλείω δὲ τῶν δύο. 
ἐκλέπει δὲ καὶ ἐπῳάξει καϑάπερ ἡ ἀλεκτορίς. Εὔπολις 
δ᾽ ἐν ᾿“στρατεύτοις φησὶ περὶ αὐτοῦ οὕτως (I266 K)' 

μή ποτε ϑρέψω 
1 o RS ΄ ὃ e e ^ UÓ 

παρὰ Φερσεφόνῃ τοιόνδε ταὼν. ὃς τοὺς εὔδοντας 

ἐγείρει. 
᾿ἀντιφῶντι δὲ τῷ δήτορι λόγος μὲν γέγραπται ἔχων φ (o Θήτοριν ΛΟγὸς | 7€yo ἔπδχ 

΄ -» - - 2 , 

ἐπίγραμμα περὶ ταῶν. καὶ ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ οὐδεμία 

ὠνεία τοῦ ὀνόματος γίνεται. ὄρνεις δὲ ποικίλους πολ- 

λάκις ἐν αὐτῷ ὀνομάζει. φάσκων τούτους τρέφειν 
Ll A , , 

Zhuov τὸν Πυριλάμπους καὶ πολλοὺς παραγίνεσϑαι 
M , ^ - 2 , , » ^ 

κατὰ πόϑον τῆς τῶν ὀρνίϑων ϑέας ἔκ vt Δακεδαί- 

uovog xci Θετταλίας καὶ σπουδὴν ποιεῖσϑαι τῶν oov 

λαβεῖν. περὶ δὲ τῆς ἰδέ "rv λέγω Ἵ μεταλαβεῖν. περὶ δὲ τῆς ἰδέας αὐτῶν λέγων γράφει 

(fr. ὅ8 Bl “εἴ τις ἐθέλοι καταβαλεῖν εἰς πόλιν τοὺς 

ὄρνιϑας. οἰχήσονται ἀναπτόμενοι. ἐὰν δὲ τῶν πτε- 

ρύγων ἀποτέμῃ. τὸ κάλλος ἀφαιρήσεται᾽ τὰ πτερὰ γὰρ 

αὐτῶν τὸ κάλλος ἐστίν, ἀλλ᾽ οὐ τὸ σῶμα. ὅτι δὲ καὶ 
, 5 33000 ς / 2 € ἐόν τσ , 

περισπούδαστος ἣν αὐτῶν ἡ ϑέα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ 
, T m ^ ^ M , e , 

πάλιν φησίν᾽ “ἀλλὰ τὰς μὲν νουμηνίας o βουλόμενος 

εἰσήει, τὰς δ᾽ ἄλλας ἡμέρας εἴ τις ἔλϑοι βουλόμενος 
ϑεάσασϑαι, οὐκ ἔστιν ὅστις ἔτυχε. καὶ ταῦτα οὐκ 
ἐχϑὲς οὐδὲ πρῴην, ἀλλ᾽ ἔτη πλέον ἢ τριάκοντά ἐστιν. 

1 post ποιολόγος haec habent AC: τώτει τε ἅπαξ τοῦ 
ἔτους ὠιὰ δώδεκα, quae v. 3 transposuit ed. Basil, cf. Arist. 
h. a. 564 a 26 2 χρόνοις del. Rose, om. Arist 10 ταὼν ἃ 

20 

25 
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Di. ταὡς δὲ λέγουσιν ᾿ἀϑηναῖοι. ὥς φησι Τρύφων 
(fr. ὃ Vels), τὴν τελευταίαν συλλαβὴν περισπῶντες καὶ 

δασύνοντες. καὶ ἀναγιγνώσκουσι μὲν οὕτως παρ᾽ Εὐ- 
πόλιδι ἐν ᾿Δστρατεύτοις — πρόκειται δὲ τὸ μαρτύ- 
ρίον (litt. c) — καὶ ἐν Ορνισιν ᾿“ριστοφάνους (v. 101) 

Τηρεὺς γὰρ εἶ σύ; πότερον ὄρνις ἢ t&Og; 

καὶ πάλυν (269) 
ὄρνις δῆτα. τίς ποτ᾽ ἐστίν; οὐ δήπου ταὡῶς;: 

λέγουσι δὲ καὶ τὴν δοτικὴν v«ovi, ὡς ἐν τῷ αὐτῷ 
᾿ἀριστοφάνης (v. 884. ἀμήχανον δὲ παρὰ ᾿Δττικοῖς 
καὶ Ἴωσιν ἐν τοῖς ὑπὲρ μίαν συλλαβὴν ὀνόμασι τὴν 
τελευτῶσαν ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένην δασύνεσθαι. 
πάντως γὰρ εἶναι ψιλὴν αὐτὴν παρηκολούϑηκεν, οἷον 
νεῶς, “λεώς. Τυνδάρεώς. Μενέλεώς. λειπόνεώς, εὔνεώς, 
Νείλεώς, πρᾶός. υἷῦς., Κεῖός, Χῖός, δῖός, χρεῖός, πλεῖός, 
λεῖός, λαιῦς, βαιῦς, φαιῦς, πηῦς, γόός, ϑοῦς, ῥόός, 
ξωῦς. φίλαρχος γὰρ οὖσα καὶ ἡγεμονικὴ τὴν φύσιν 
ἡ δασύτης τοῖς τελευταίοις μέρεσι τῶν ὀνομάτωνϑ98 
οὐδαμῶς ἐγκαϑείργνυται. ὠνόμασται δὲ vag ἀπὸ 
τῆς τάσεως τῶν πτερῶν. Σέλευκος δ᾽ ἐν τῷ πέμπτῳ 

περὶ Ελληνισμοῦ: "cog: παραλόγως δ᾽ οἵ Avtwxol καὶ 
δασύνουσι καὶ περισπῶσι. τοῖς δὲ πρώτοις τῶν φω- 
νηέντων κατὰ τὰς ἁπλᾶς τῶν ὀνομάτων ἐκφορὰς 
συνεχφέρεσϑαι ἐθέλει καὶ ἐνταυϑοῖ προάττουσα καὶ 

τάχιον ἐκϑέουσα δι᾽ ἐπιπολῆς ἐστι τῶν λέξεων. τεκμαι- 

ρόμενοι οὖν ᾿4ϑηναῖοι καὶ διὰ τῆς τάξεως τὴν ἐνοῦ- 
σαν τῇ προσῳδίᾳ φύσιν οὐκ ἐπὶ τῶν φωνηέντων αὐτὴν 
τιϑέασιν ὥσπερ τὰς ἄλλας, πρὸ δὲ τούτων τάσσουσιν. 

9 rcov. À 14 in νεώς et eis quae secuntur nominibus 
psilosis notam om. A add. C 24 fort. ἐντεῦϑεν πρόττουσα 
C superscr. «: πράττουσα A 
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οἶμαι δὲ καὶ διὰ τοῦ H στοιχείου τυπώσασϑαι τοὺς 
b παλαιοὺς τὴν δασεῖαν. διόπερ καὶ Ῥωμαῖοι πρὸ πάν- 

τῶν τῶν δασυνομένων ὀνομάτων τὸ Ἡ προγράφουσι. 
τὸ ἡγεμονικὸν αὐτῆς διασημαίνοντες. εἰ δὲ τοιαύτη 
ἡ δασύτης. μήποτ᾽ ἀλόγως κατὰ τὴν τελευτῶσαν συλ- 
λαβὴν ὃ ταὼς πρὸς τῶν ᾿Δττικῶν προσπνεῖται. 

- ki w , 

D8. πολλῶν ovv xal ἄλλων ἐν τῷ συμποσίῳ περὶ 
δ , EU , , [d , e 23 M , , 

ἑκάστου τῶν εἰσκομιζομένων ῥηϑεέντων. “ἀλλὰ xcayo, 

φησὶν ὁ Παρήνσιος. κατὰ τὸν πάντα ἄριστον Οὐλ- 
πιανὸν προτείνω τι καὶ αὐτὸς ὑμῖν: ξητήσεις γὰρ 
σιτούμεϑα᾽ τὸν τέτρακα τί νομίζετε; καί τινος εἰπόν- 

e 5 ? , 5 2! b! e. M M 

e τὸς ᾿εἶδος ὀρνέου" (ἔϑος δὲ γραμματικῶν παισὶν περὶ 

πάντων τῶν προβαλλομένων λέγειν. εἶδος φυτοῦ, εἶδος 

ὀρνέου, εἶδος λίϑου). ὃ “αρήνσιος ἔφη" "xal αὐτός. 
ἀνδρῶν λῷστε, ὅτι ὁ χαρίεις ᾿4ριστοφάνης ἐν τοῖς 
Ὄρνισι μνημονεύει ἐν τούτοις (v. 884) οἶδα΄ 'πορφυρίωνι 
καὶ πελεκᾶντι καὶ πελεκίνῳ καὶ φλέξιδι καὶ τέτρακι 

A e , - D M 2 «ὦ » c ᾽ b 
καὶ ταῶνι. ζητῶ ὃ ἐγὼ παρ᾽ ὑμῶν μαϑεῖν εἰ xai 

παρ᾽ ἄλλῳ τινὶ αὐτοῦ τις γίνεται μνήμη. ᾿4λέξανδρος 
γὰρ ὃ Μύνδιος ἐν δευτέρῳ περὶ πτηνῶν ξῴων οὐ τοῦ 
ὄρνιϑος τοῦ μεγάλου μνημονεύει, ἀλλά τινος τῶν 

d , λέ ' e Ἂς ec , £ M , 9 

σμικροτάτων. λέγει γὰρ ovrog" 'vérga& τὸ μέγδϑος 
ἴσος σπερμολόγῳ. τὸ χρῶμα κχεραμεοῦς, ῥυπαραῖς 

στιγμαῖς καὶ μεγάλαις γραμμαῖς ποικίλος. καρποφαγος. 
DA , ^ , , d b qe) , 

ὅταν gQoroxjj δέ, τετράξει τῇ φωνῇ. xol ᾿Επίχαρμος 
, er , 

ἐν Heg Γάμῳ (p.231 L) 
, ^ 

λαμβανοντι γὰρ 
N , , 

ὄρτυγας στρουϑούς vt χορυδαλλάς {τε φιλοκονεί- 

μονας 

6 τοῦ ταῶς C, fort. τὸ ταὼς 18 ταῶνι A 98 ctoov- 
ἅούς vs καὶ A: corr. Pors cs add. Pors fort. gi4oxovíovog 
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τέτραγας σπερματολόγους τε κἀγλαὰς συκαλλίδας. 
καὶ ἐν ἄλλοις δέ φησιν (p.240 Ly 

qv δ᾽ ἐρῳδιοί τε πολλοὶ μαχροκαμπυλαύχενες 

τέτραγές τε σπερματολόγοι. 
ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐδὲν ἔχετε (σιωπᾶτε ydg), ἐγὼ καὶ τὸ 
ὄρνεον ὑμῖν ἐπιδείξω. ἐπιτροπεύων γὰρ ἐν Μυσίᾳ ὁ 

τοῦ κυρίου αὐτοκράτορος καὶ προιστάμενος τῶν τῆς 
ἐπαρχίας ἐχείνης πραγμάτων τεϑέαμαι ἐπὶ τῇ χώρᾳ 

ἐκείνῃ τοὔρνεον. καὶ μαϑὼν οὕτω καλούμενον παρὰ 
10 τοῖς υσοῖς καὶ Παίοσιν ὑπεμνήσθϑην ἐκ τῶν ὑπ᾽ 

᾿Δἀριστοφάνους εἰρημένων rov ὄρνιϑα. νομίζων δὲ 
καὶ παρὰ τῷ πολυμαϑεστάτῳ ᾿Δριστοτέλε, μνήμης 
ἠξιῶσϑαι τὸ ξῷον ἐν τῇ πολυταλάντῳ πραγματείᾳ 
(ὀχτακόσια γὰρ εἰληφέναι τάλαντα παρ᾽ ᾿Δλεξάνδρου 

15 τὸν Σταγιρίτην λόγος ἔχει εἰς τὴν περὶ τῶν ζώων 
ἱστορίαν) ὡς οὐδὲν εὗρον περὶ αὐτοῦ λεγόμενον. ἔχαι- f 
gov ἔχων ἐχεγγυώτατον μάρτυρα τὸν χαρίεντα "4gi- 
στοφάνη. ἅμα δὲ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ εἰσῆλϑέ τις 
φέρων ἐν τῷ ταλάρῳ τὸν τέτρακα. ἦν δὲ τὸ μὲν μέγε- 

20 ϑὸς ὑπὲρ ἀλεχτρυόνα τὸν μέγιστον, τὸ δὲ εἶδος πορ- 
φυρίωνι παραπλήσιος" καὶ ἀπὸ τῶν ὥτων ἑἕκατέρωϑεν 

εἶχε κρεμάμενα ὥσπερ οἵ ἀλεκτρυόνες τὰ κάλλαια" 
βαρεῖα δ᾽ ἦν ἡ φωνή. ϑαυμασάντων οὖν ἡμῶν τὸβ899 
εὐανϑὲς τοῦ ὄρνιϑος μετ᾽ οὐ πολὺ καὶ ἐσκευασμένος 

25 παρηνέχϑη. καὶ τὰ κρέα αὐτοῦ ἦν παραπλήσια τοῖς 

τῆς μεγάλης στρουϑοῦ, ἣν καὶ αὐτὴν πολλάκις κατε- 
δαισάμεϑα. 

59. wYAL ὃ τὴν τῶν ᾿Ζτρειδῶν κάϑοδον πε- 
ποιηκὼς ἐν τῷ τρίτῳ φησίν (om. Kinkel)' 

σι 

1 τέτραγἄς τε om. Pors 8 ἠδ᾽ et μακρὸν καμπ. A: corr. 
ILp.65b 1 σταγειρίτην ΑΟ 22 κάλλεα Α καλλια C: corr. Mus 

ATHENAZUS Il. 24. 
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"Icov δ᾽ ἙἭ ρμιονεὺς ποσὶ καρπαλίμοισι μετασπῶν 

ψύας ἔγχει νύξε. 

Σιμάριστος δ᾽ ἐν τρίτῳ Συνωνύμων οὕτως γράφει" 

“ὀσφύος a6 ἐκ πλαγίων σάρκες ἐπανεστηκυῖαι ψύαι. 
τὰ δ᾽ ἑκατέρωϑεν κοιλώματα λέγουσι κύβους γαλλιας.᾽ 5 

Κλέαρχος δ᾽ ἐν δευτέρῳ περὶ σκελετῶν οὕτως φησί 

(FHG Π 824) 'σάρχες μυωταὶ x«9' ἑκάτερον μέρος, ἃς 

οὗ μὲν ψύας. οἱ δὲ ἀλώπεχας, οἱ δὲ νευρομήτρας κα- 

λοῦσι. μνημονεύει δὲ τῶν ψυῶν καὶ Ἱπποκράτης 
ὁ ἱερώτατος. ὠνομάσθησαν δ᾽ οὕτως διὰ τὸ ῥαδίως 10 
ἀποψᾶσϑαι ἢ οἷόν τις [οὖσα] ἐπιψαύουσα σὰρξ καὶ 

ἐπιπολῆς τοῖς ὀστέοις ὑπάρχουσα. μνημονεύει αὐτῶν 
καὶ Εὔφρων ὃ κωμικὸς ἐν Θεωροῖς (IV 491 M)* 

λοβός τίς ἐστι καὶ ψύαι καλούμεναι" 

ταύτας ἐπιτεμὼν πρὶν ϑεωρῆσαι μαϑών ... 161 
60. OvOAP. Τηλεκλείδης Στερροῖς (1 211 K) 

ὡς οὖσα ϑῆλυς εἰκότως οὖϑαρ φορῶ. 
Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἱστοριῶν φησιν 
(c. 5)... σπανίως δ᾽ ἔστιν εὑρεῖν τὸ οὖϑαρ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων ἕξῴων λεγόμενον᾽ ὙΤΤΟΓΑΣΤΡΙΟΝ δὲ μόνον ὡς 201 
ἐπὶ τῶν ἰχϑύων λέγεται. Στράττις ᾿Δταλάντῃ (1713 K) 

ὑπογάστριον ϑύννου τι κἀκροκώλιον. 
Θεόπομπος Καλλαίσχρῳ (1 138 Ky 

ἰχϑύων δὲ δὴ 
ὑπογάστρι᾽. ὦ 4άματερ. 25] 

ἐν δὲ Σειρῆσιν ὑπήτρια καλεῖ τὰ ὑπογάστρια λέγων 
οὕτως (1 141 Κ)" 

2 ψοίας, item 14 ψόαι scribendum, cf. Phot. s v. Phryn. 
p. 300 Lo ὅ γαλλιας Α γαλλίας Ο: quid sit nescio 11 7 
add. C om. ἃ οὖσα del Wilam coll. Et. M. 819, 15 14 χγαΐ 
Herw 2 ὑπογαστρίωι διαματερ ἃ ὑπογάστρια (hoe solum) €: 
corr. VII 302d 
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ϑύννων rt λευκὰ Σικελικῶν ὑπήτρια" 
61. AArQx. περὶ τούτου ὃ μὲν ὀψοδαίδαλος ΄49- 

χέστρατος οὕτως φησί (fr. 57 R) 
τοῦ δὲ λαγὼ πολλοί τε τρόποι πολλαί τε ϑέσεις 

5 σκευασίας εἰσίν. κεῖνος δ᾽ ovv ἐστιν ἄριστος, 
ἂν πεινῶσι μεταξὺ φέρῃς κρέας ὀπτὸν ἕκάστῳ, 

ϑερμόν, ἁπλῶς ἁλίπαστον, ἀφαρπάξων ὀβελίσκου e 
ὅ μιχρὸν ἐνωμότερον. μὴ λυπείτω δέ σ᾽ ὁρῶντα 

ἰχῶρα στάζοντα χρεῶν. ἀλλ᾽ ἔσϑιε λάβρος. 
10 αἱ δ᾽ ἄλλαι περίεργοι ἔμοιγ᾽ εἰσὶν διὰ παντὸς 

σκευασίαι, γλοιῶν καταχύσματα καὶ κατάτυρα 
καὶ κατέλαια λίαν, ὥσπερ γαλῇ ὀψοποιούντων. 

Ναυσικράτης δ᾽ ὁ κωμῳδιοποιὸς ἐν Περσίδι σπανίως. 
φησίν, ἔστιν εὑρεῖν δασύποδα περὶ τὴν ᾿Δττικήν᾽ λέγει € 

15 δὲ ὧδε (II 296 K) 
ἐν τῇ γὰρ ᾿Δττικῇ τίς εἶδε πώποτε 
λέοντας ἢ τοιοῦτον ἕτερον ϑηρίον; 

οὗ δασύποδ᾽ εὑρεῖν ἐστιν οὐχὶ ῥάδιον. 
᾿Δλκαῖος δ᾽ ἐν Καλλιστοῖ καὶ ὡς πολλῶν ὄντων ἐμ- 

20 φανίζει διὰ τούτων (I 189 K) 

κορίαννον ἵνα τί λεπτόν; B. ἵνα τοὺς δασύποδας 

ovg ἂν λάβωμεν ἁλσὶ διαπάττειν ἔχῃς. 

62. Τρύφων δέ φησι (fr. 19 γε15)" τὸν λαγὼν ἐπ᾽ 400 
αἰτιατικῆς ἐν ΖΔαναίσιν 'Agvérogávns. ὀξυτόνως καὶ 

95 μετὰ TOU V λέγει; ( 466 K) 

λύσας ἴσως ἂν τὸν λαγὼν ξυναρπάσειεν ὑμῶν. 

x«i ἐν Δαιταλεῦσιν (1 445 K)' 

1 λευκῶν À: corr. Κ 4 ϑέμιστες Ribb 6 πέιφνῶσι À (i. e. 
πίωσι) πεινῶσι C, corruptum utrumque 11 γλυῶν A: corr. C 
12 ὀψοποιοῦντες À: corr. C, ὀψοποιοῦντος Wilam 18 ναυκράτης 
AC: corr. Grot 18 οὗ Mus: οὐ À οὐδὲ C 21 ἵνα τί Bgk: 
εἶναί τι À 29 ἐὰν A 26 ἀνύσας Kock μύσας lacobs 

24* 
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ἀπόλωλα" τίλλων τὸν λαγὼν ὀφϑήσομαι. 
Ξενοφῶν δ᾽ ἐν Κυνηγετικῷ (c.5,1) χωρὶς τοῦ v λαγῶ 
καὶ περισπωμένως, ἐπεὶ τὸ x«9' ἡμᾶς ἐστι λαγός. 
ὥσπερ δὲ ναὸν λεγόντων ἡμῶν ἐκεῖνοί φασιν νεών 
καὶ λαὸν λεών. οὕτω λαγὸν ὀνομαξζόντων ἐκεῖνοι 

^ , - - ON M M δ - - 2 , 

b λαγὼν ἐροῦσι. τῇ δὲ τὸν λαγὸν évuxg αἰτιατικῇ ἀπκό- 
λουϑός ἐστιν ἡ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν ᾿Δμύκῳ σατυρικῷ 

4 4 

B , / 

πληϑυντικὴ ὀνομαστική (fr. 108)" 
γέρανοι, χελῶναι. γλαῦκες, ἰκτῖνοι, λαγοί. 

τῇ δὲ λαγὼν ἡ διὰ τοῦ ὦ παραπλησίως προσαγορευο- 
μένη λαγὼ παρ᾽ Εὐπόλιδι ἐν Κόλαξιν (1308 Κ) “ἵνα 

, b , A1 ^ M E n4 7 9 

πάρα μὲν βατίδες καὶ λαγῷ καὶ γυναῖκες εἱλίποδες. 

εἰσὶν δ᾽ of καὶ ταῦτ᾽ ἀλόγως κατὰ τὴν τελευτῶσαν 
συλλαβὴν περισπωμένως προφέρονται. δεῖ δὲ ὀξυτο- 

e νεῖν τὴν λέξιν, ἐπειδὴ τὰ εἰς og λήγοντα τῶν ὀνομά- 
ς ἢ ^ "2 9 ; ' — c 3 ^4 

vOv ὁμότονά ἐστι, x&v μεταληφϑῇ εἰς τὸ ὦ παρ᾽ Acc- 
xoig" ναὸς νεώς, κάλος κάλως. οὕτως δ᾽ ἐχρήσατο 

AT NR "TD , ἈΝ, ὁ , Ae 
τῷ ὀνόματι xai ᾿Επίχαρμος καὶ Ἡρόδοτος xci ὁ 

M er , * , 2 ^ M 3 ' , 

τοὺς Εἵλωτας ποιήσας. εἶτα ἔστι TO μὲν lexov Aayog 

(Amipsiae I 675 K)' 

λαγὸν ταράξας πῖϑι τὸν ϑαλάσσιον. 

τὸ δὲ λαγὼς ᾿Δττικόν. λέγουσι δὲ καὶ ᾿Δ4ττικοὶ λαγός. 
ὡς Σοφοκλῆς (fr. 108)" 

d γέρανοι, κορῶναι, γλαῦκες, ἰκτῖνοι, A«yot. 

τὸ μέντοι  πτῶκα λαγωόν᾽ (X310) εἰ μέν ἐστιν "Io- 
, , MCN , N ἘΞ - 

νικόν, πλεονάζει TO ὥ. εἰ δ᾽ ᾿“Δττικόν, τὸ O. λαγῷα 

δὲ λέγεται κρέα" 69. Ἡγήσανδρος δ᾽ ὁ ΖΔελφὸς ἐν 
ὑπομνήμασι (FHG IV 421) κατὰ τὴν ᾿Αἀντιγόνου τοῦ 
Γρνατᾶ φησιν βασιλείαν τοσοῦτον πλῆϑος γενέσϑαι 

13 fort. καὶ ταύτην 21 πείϑει À: corr. p. 446d 24 
καὶ κορῶναι γλαῦκες λαγοί À: cf. litt. b 
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λαγῶν ἐν ᾿Αστυπαλαίᾳ, ὡς τοὺς ᾿Δστυπαλαιεῖς περὶ 
αὐτῶν μαντεύσασϑαι. καὶ τὴν Πυϑίαν εἰπεῖν κύνας 
τρέφειν καὶ κυνηγετεῖν" ἁλῶναί τε ἐν ἐνιαυτῷ πλείους 

τῶν ἑξακισχιλίων. ἐγένετο δὲ τὸ πλῆϑος τοῦτο va- 
φαίου τινὸς ἐμβαλόντος δύο λαγωοὺς εἰς τὴν νῆσον᾽ 

ὡς καὶ πρότερον ᾿Δστυπαλαιέως τινὸς ἀφέντος δύο 

πέρδικας εἰς τὴν ᾿ἀνάφην τοσοῦτον πλῆϑος ἐγένετο 
περδίχων ἐν τῇ ἀνάφῃ. ὡς κινδυνεῦσαι ἀναστάτους 
γενέσϑαι τοὺς κατοικοῦντας. κατ᾽ ἀρχὰς δ᾽ ἡ μὲν 

᾿Δστυπάλαια οὐκ εἶχεν λαγώς. ἀλλὰ πέρδικας .... ἢ 
πολύγονον δ᾽ ἐστὶ τὸ ξῶον ὁ λαγώς. ὡς Ξενοφῶν 

εἴρηκεν ἐν τῷ Κυνηγετικῷ (ὔ, 13. καὶ Ἡρόδοτος δ᾽ 
οὕτως φησίν (III 108) ἱτοῦτο μὲν ὅτε ὃ λαγὼς ὑπὸ 
πάντων ϑηρεύεται. καὶ ϑηρίου καὶ ὔὄρνιϑος καὶ ἀν- 
ϑρώπου, οὕτω δή τι πολύγονόν ἐστιν, ἐπικυίσκει τε 
μόνον πάντων ϑηρίων. καὶ τὸ μὲν δασὺ τῶν τέκνων 
ἐν τῇ γαστρί, τὸ δὲ ψιλόν, τὸ δὲ ἄρτι ἐν τῇς μήτρῃσι 
πλάσσεται. τὸ δ᾽ ἐπαναιρέεται Πολύβιος δ᾽ ἐν τῇ 
δωδεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν (c. 8, 10) γίγνεσϑαί φησι παρό- 
μοίον τῷ λαγῷ ζῷον τὸν κούνικλον καλούμενον, γρά- 
qov οὕτως" “ὃ δὲ κούνικλος καλούμενος πόρρωϑεν 
μὲν ὁρώμενος εἶναι δοκεῖ λαγὼς μικρός" ὅταν δ᾽ εἰς 
τὰς χεῖρας λάβῃ τις, μεγάλην ἔχει διαφορὰν καὶ κατὰ 
τὴν ἐπιφάνειαν καὶ κατὰ τὴν βρῶσιν. γίνεται δὲ τὸ 
πλεῖον κατὰ γῆς. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν καὶ Ποσει-401 

δώνιος ὁ φιλόσοφος ἐν τῇ ἱστορίᾳ (FHGTII 275) “καὶ 
ἡμεῖς εἴδομεν πολλοὺς κατὰ τὸν ἀπὸ 4Δικαιαρχείας 

3 fort. ἑνὶ ἐνιαυτῷ 9. 10 lemma: ὅτι τὸ παλαιὸν A46tv- 
£& 

παλαία μὲν πέρδικας εἴχεν, ἀλλ᾽ οὐχὶ λαγώς, ᾿ἀνάφη δὲ λαγούς, 
ἄλλ᾽ οὐχὶ πέρδικας, unde confirmatur Meinekii coniectura, qui 
v. 10 post πέρδικας excidisse putat ἡ δὲ Avégm ov πέρδικας, 
ἀλλὰ λαγώς 17 τῇσι € 21 xovixiog Polyb 
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πλοῦν ἐπὶ Νέαν πόλιν. νῆσος γάρ ἐστιν οὐ μακρὰν 
τῆς γῆς κατὰ τὰ τελευταῖα μέρη τῆς 4Δ]ικκαιαρχείας 
ὑπ᾽ ὀλίγων μὲν κατοικουμένη, πολλοὺς δὲ ἔχουσα τοὺς 
κουνίκλους τούτους. καλοῦνται δέ τινες καὶ χελιδονίαι 

λαγωοί. μνημονεύει zl(guAog ἢ Καλλιάδης ἐν ᾿Δγνοίᾳ 
οὕτως (Il 541 Κ)᾽ 

τί τοῦτο; ποδαπὸς οὗτος; 

Β. χελιδόνειος ὁ δασύπους. γλυκεῖα δ᾽ ἡ μίμαρκυς. 
Θεόπομπος δὲ ἐν τῇ x' τῶν ἱστοριῶν (FHG I 301) 
περὶ τὴν Βισαλτίαν φησὶ λαγωοὺς γίγνεσθαι δύο 
ἥπατα ἔχοντας. 

64. ΣΥΟΣ δὲ ἀγρίου ἐπεισενεχϑέντος. ὃς xav 
οὐδὲν ἦν ἐλάττων τοῦ καλοῦ γραφομένου Καλυδωνίου, 

ἱπροβάλλω. τὶς ἔφη. σοὶ ξητεῖν. φροντιστὰ καὶ λο- 

γιστὰ Οὐλπιανέ. τίς ἱστόρηκε τὸν Καλυδώνιον σῦν 
ϑήλειάν τε γεγονέναι καὶ λευκὸν τὴν χρόαν. ὃ δὲ 
σφόδρα φροντίσας καὶ τὸ προβληϑὲν ἀποδιοπομπη- 
σάμενος “ἀλλ᾽ υμεῖς ys, ἔφη. ἄνδρες γάστρωνες,. εἰ 
μὴ κόρον ἤδη ἔχετε τοσούτων ἐμπλησϑέντες. ὑπερ- 
βάλλειν μοι δοκεῖτε πάντας τοὺς ἐπὶ πολυφαγίᾳ δια- 

βοήτους γενομένους" καὶ τίνες εἰσὶν οὗτοι ξητεῖτε. 

προφέρεσθαι δὲ δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς σὺν τῷ G σῦς 
ἐτυμώτερον᾽ παρὰ τὸ σεύεσϑαι γὰρ καὶ ὁρμητικῶς 
ἔχειν τὸ ζῷον εἴρηται. τέτριπται δὲ καὶ τὸ λέγειν 
χωρὶς τοῦ κατ᾽ ἀρχὰς σ ὗς. οἱ δὲ σῦν εἰρῆσϑαι οἵονεὶ 
ϑῦν. τὸν sig ϑυσίαν εὐθετοῦντα. νῦν δέ; εἰ δοχεῖ, 
ἀποχρίνασϑέ μοι τίς μνημονεύει κατὰ τὸ σύνϑετον 

8 χελιδόνιος et γλαυκιὰα À: corr. Mein. B. γλυκεῖα γ᾽ Kock 
13 καλοῦ del. Wilam, fort. μεγάλου 14 ἔφη ovfqvsiv À: corr. 
Schw 14.18 φροντιστὰ καὶ λογιστὰ poetae verba esse vidit Mein 
11 fort. κατα (pro καὶ) 18 ὑμεῖς Schw: ὑμῖν A, nisi forte 
oratio mutila 

25 i 
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ὁμοίως ἡμῖν συάγρου ἐπὶ τοῦ συὸς τοῦ ἀγρίου. Σ᾽ ο- 
φοκλῆς μὲν γὰρ ἐν ᾿Αχιλλέως ᾿Ερασταῖς ἐπὶ κυνὸς ἃ 

ἔταξε τοὔνομα ἀπὸ τοῦ σῦς ἀγρεύειν, λέγων (ἔτ. 169 Ν)" 
σὺ 0, ὦ Xvayge, Πηλιωτικὸν τρέφος. 

παρ᾿ Ἡροδότῳ δὲ ὄνομα κύριον Σύαγρος Acxov 
γένος, ὁ πρὸς Γέλωνα τὸν Συρακόσιον πρεσβεύσας 
περὶ τῆς πρὸς τοὺς Μήδους συμμαχίας ἐν τῇ ἐβδόμῃ 
(c. 158). καὶ “ἰτωλῶν δὲ οἶδα στρατηγὸν Σύαγρον, οὗ 

μνημονεύει. Φύλαρχος ἐν τετάρτῃ ἱστοριῶν (FHG 

Ι 885). καὶ ὁ Ζημόκριτος ἔφη" “ἀεί ποτε σύ, ὦ 
Οὐλπιανέ, οὐδενὸς μεταλαμβάνειν εἴωϑας τῶν παρα- 
σκευαζομένων πρὶν μαϑεῖν εἰ ἡ χρῆσις μὴ εἴη τῶν e 
ὀνομάτων παλαιά. κινδυνεύεις οὖν ποτὲ διὰ ταύτας 
τὰς φροντίδας ὥσπερ ὁ Κῷος Φιλητᾶς ξητῶν τὸν κα- 
λούμενον ψευδολόγον τῶν λόγων ὁμοίως ἐχείνῳ δια- 

λυϑῆναι. ἰσχνὸς γὰρ πάνυ τὸ σῶμα διὰ τὰς ξητήσεις 
γενόμενος ἀπέϑανεν, ὡς τὸ πρὸ τοῦ μνημείου αὐτοῦ 
ἐπίγραμμα δηλοῖ" 

ξεῖνε, Φιλητᾶς εἰμί. λόγων ὁ ψευδόμενός μὲ 

ὥλεσε καὶ νυκτῶν φροντίδες ἑσπέριοι. 
65. ἵν᾽ οὖν μὴ καὶ σὺ ξητῶν τὸν σύαγρον ἀφαυαν- 
99s, μάϑε ὅτι ᾿'ἀντιφάνης μὲν ἐν Agzatou£vi] οὕτως 
ὠνόμασε (II 27 K) 

λαβὼν ἐπανάξω σύαγρον εἰς τὴν οἰκίαν f 
τῆς νυχτὸς αὐτῆς καὶ λέοντα καὶ λύκον. 

Διονύσιος δὲ ( τύραννος ἐν τῷ ᾿Αδώνιδι (p. 616 N)* 

νυμφῶν ὑπὸ σπήλυγγα τὸν αὐτόστεγον 

4 βρέφος Ὁ 14 φιλιτᾶς A: corr. C 15 ψευδόμενον Herw 
15. 16 διαυανϑῆναι Herw (praestat ἀφαυανϑῆναι, οἵ, v. 21) 19 
φιλιτας ἃ 20 κώνοματων Heimsoeth, fort. καίνικστῶν 24 ἐπα- 
νήξω Cobet 921 αὐτόστεγον corruptum, fuit fort. τόνδ᾽ 
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σύαγρον ἐκβόλειον εὔϑηρον κλύειν, 
ᾧ πλεῖστ᾽ ἀπαρχὰς ἀκροϑινιάξομαι. 

υγκεὺς δ᾽ ὃ Σάμιος ἐν τῇ πρὸς ᾿Δπολλόδωρον 
Δρϑέπιστολῇ γράφει οὕτως" "iva τὰ μὲν αἴγεια τοῖς παισί, 

τὰ δὲ συάγρεια μετὰ τῶν φίλων αὐτὸς ἔχῃς. καὶ 
Ἱππόλοχος δὲ ὃ Μακεδών, ov ἐμνημονεύσαμεν ἐν 
τοῖς πρὸ τούτων (ΤΥ 128 6), ἐν τῇ πρὸς τὸν προειρη- 
μένον “υγκέα ἐπιστολῇ ἐμνήσϑη συάγρων πολλῶν. | 
ἐπεὶ δὲ σὺ καὶ τὸ προβληϑέν σοι ἀποπροσπεποίησαι 
περὶ τῆς χρόας τοῦ Καλυδωνίου. συός εἴ τις αὐτὸν 10 |! 

ἱστορεῖ λευκὸν τὴν χρόαν γεγονότα, ἐροῦμεν ἡμεῖς 
τὸν εἰπόντα" τὸ δὲ μαρτύριον ἀνίχνευσον σύ. πάλαι 
γὰρ τυγχάνω ἀνεγνωκὼς τοὺς Κλεομένους τοῦ 'Py- 
γίνου διϑυράμβους, ὧν ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Μελεάγρῳ 

p τοῦτο ἱστόρηται (II 564 B). οὐκ ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι οἱ περὶ 15 |! 

τὴν Σικελίαν κατοικοῦντες ἀσχέδωρον καλοῦσι τὸν 
σύαγρον. Αἰσχύλος γοῦν ἐν Φορκίσι παρεικάξων 

τὸν Περσέα τῷ ἀγρίῳ τούτῳ συί φησιν (ἔν. 354)" 
ἔδυ δ᾽ ἐς ἄντρον ἀσχέδωρος ὥς. 

καὶ Σκίρας (εἷς δ᾽ ἐστὶν οὗτος τῆς ᾿Ιταλικῆς καλου- 20. 

μένης κωμῳδίας ποιητής, γένος Ταραντῖνος) ἐν Me- — 

λεάγρῳ φησίν" Υ 

ἔνϑ᾽ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ νέμειν βοτὰ | 

Ἶ 

οι 

οὔτ᾽ ἀσχέδωρος νεμόμενος καπρώζξεται. 

ὅτι δὲ “ἰσχύλος διατρίψας ἐν Σικελίᾳ πολλαῖς κέχρηται 98 
φωναῖς Σικελικαῖς οὐδὲν ϑαυμαστόν. t 

e 

66. περιεφέροντο καὶ EPIQOI πολλάκις ποικίλως 

ἐσκευασμένοι" ἄλλοι δὲ καὶ πολὺ τοῦ ὀποῦ ἔχοντες. 

1 fort. ἐμβόλοισιν, sed etiam κλύειν corruptum (Óvoiv?) 5 
συάγρια À 9 fort. ἀποδεδιοπόμπησαι coll. p. 401b (vel ἀποδιο- 
πεπόμπησαι) 24 καταπροίξεται Madvig 28 πολλοῦ A: corr. Cas 
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οἵτινες οὐ τὴν τυχοῦσαν ἡδονὴν παρεῖχον ἡμῖν. καὶ 
γὰρ τὸ τοῦ αἰγὸς κρέας τροφιμώτατόν ἐστι. Κλειτό- 
ucyog γοῦν ὃ Καρχηδόνιος οὐδενὸς δεύτερος τῶν 

ἀπὸ τῆς νέας ᾿Δἀκαδημείας κατὰ τὴν ϑεωρίαν ὧν Θη- 
βαῖόν τινα ἀϑλητὴν ὑπερβαλεῖν ἰσχύι φησὶ τους καϑ' 
ἑαυτὸν κρέασιν αἰγείοις χρώμενον. εὔτονον γὰρ καὶ ἃ 
γλίσχροι (οἷς χυμοὶ καὶ πολὺν χρόνον ὑπομένειν ἐν τοῖς 
ὄγκοις δυνάμενοι. ἐσκώπτετο δὲ 0 ἀϑλητὴς διὰ τὴν 
ἀπὸ τῶν ἱδρώτων δυσωδίαν. τὰ δ᾽ ὕεια καὶ ἄρνεια 
κρέα ἀδιαπίνητα ταῖς ἕξεσιν ὑπάρχοντα ῥᾷστα φϑεί- 
gera, διὰ τὴν πιμελήν. 

τὰ δὲ παρὰ τοῖς κωμῳδιοποιοῖς λεγόμενα δεῖπνα ἣδί- 
στην ἀκοὴν παρέχει τοῖς ὠσὶ μᾶλλον ἢ τῇ φάρυγγι, 
ὥσπερ τὰ παρὰ ᾿Αἀντιφάνει μὲν ἐν "Axeovola (II 17 K) 

κρέας δὲ τίνος ἥδιστ᾽ ἂν ἐσϑίοις (φησίν); B. τίνος; 
εἰς εὐτέλειαν. τῶν προβάτων μὲν οἷς ἔνι 
μήτ᾽ ἔρια μήτε τυρός, ἀρνός, φίλτατε. e 
τῶν δ᾽ αἰγιδίων κατὰ ταὔϑ'᾽ ἃ μὴ τυρὸν ποιεῖ, 
ἐρίφου. διὰ τὴν ἐπικαρπίαν γὰρ τῶν ἁδρῶν 
ταῦτ᾽ ἐσθίων τὰ φαῦλ᾽ ἀνέχομαι. 

ἐν δὲ Κύκλωπί φησι (Il 65 K) 
τῶν χερσαίων δ᾽ ὑμῖν ἥξει 
παρ᾽ ἐμοῦ ταυτί" 

βοῦς ἀγελαῖος, τράγος ὑλιβάτης, 
αἷξ οὐρανία, κριὸς τομίας. 

5 χάπρος ἐκτομίας, ὗς οὐ τομίας. 
δέλφαξ, δασύπους. ἔριφοι, .... 

7 oí add. Κ 10 fort. ἀδιαμένητα coll. I p. 26 b, ἀνεκπό- 
νήητὰ Herw 1 κρέα AC: corr. Mein 16 ὧν ἂν ἢ Herw 18 
αἰγείων AC: corr. Dobr, αἰγίων Mein 24 ὑλιβάτας À ἡλι- 
βάτας Eust. 1753, 22 (ὑληβάτας C) 
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τυρὸς χλωρός, τυρὸς ξηρός. 

τυρὸς κοπτός, τυρὸς ξυστύς, | 

τυρὸς τμητός. τυρὸς πηκτός. 
61. Μνησίμαχος δ᾽ ἐν ἹἹπποτρόφῳ τοιαῦτα παρα- | 

σκευάξει (II 431 K)' 5 ἢ 

f βαῖν᾽ ἐκ ϑαλάμων κυπαρισσορόφων 
ἔξω, Μάνη᾽ στεῖχ᾽ εἰς ἀγορὰν 
πρὸς τοὺς ᾿Ερμᾶς. | 

οὗ προσφοιτῶσ᾽ οἱ φύλαρχοι. | 
5 τούς τε μαϑητὰς τοὺς ὡραίους. 10 

ovg ἀναβαίνειν ἐπὶ τοὺς ἵππους | 

μελετᾷ Φείδων καὶ καταβαίνειν" 

οἶσϑ᾽ ove goto; 
τούτοις τοίνυν ἄγγελλ᾽. ὁτιὴ 

10 ψυχρὸν τοὔψον. τὸ ποτὸν ϑερμόν. 15 |; 
ξηρὸν gUoaw, ἄρτοι Énoot: 

403 σπλάγχν᾽ ὀπτᾶται. χναῦμ᾽ ἥρπασται, 
κρέας ἐξ ἄλμης ἐξήρηται, 

τόμος ἀλλᾶντος. τόμος ἠνύστρου. | 
15 χορδῆς ἕτερος, φύσκης ἕτερος 208: 

διαλαιμοτομεῖϑ᾽ ὑπὸ τῶν ἔνδον" 
κρατὴρ ἐξερροίβδητ᾽ οἴνου" 
πρόποσις χωρεῖ" λέπεται κόρδαξ᾽ 

a u— 

ἀκολασταίνει νοῦς μειρακίων" 

20 πάντ᾽ ἐστ᾽ ἔνδον τὰ κάτωϑεν ἄνω. 25.» 
, 4. τξὰ , , ? : , | 

μέμνησ᾽ ἃ λέγω, πρόσεχ᾽ oig φράζω. 
χάσκεις οὗτος: 

6 κυπαρισσοτρύφων AC: corr. Cas 14 ἄγγελ᾽ A: corr. | 
C 17 yvavo À: corr. Mein 23 λείπεται AC: corr. Mein | 
24 χολασταίνει νοῦς μειράκιον À: corr. Schw 25 πάντες δ᾽ 
Α πάντες C: corr. Dobr 26 μέμνησϑ᾽ A: corr. Ὁ 27 αὐτός 
AC: corr. Cas 
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βλέψον δευρί" πῶς αὐτὰ φράσεις; 
αὐτίκ᾽ ἐρῶ δοι πάλιν ἐξ ἀρχῆς" 

25 ἥκειν ἤδη καὶ μὴ μέλλειν 
τῷ τε μαγείρῳ μὴ λυμαίνεσϑ᾽, 
ὡς τῶν ὄψων ἑφϑῶν ὄντων, 

ὀπτῶν ὄντων. ψυχρῶν ὄντων, 
καϑ' ἕκαστα λέγων᾽ BoABOc, ἐλαία, 

80 σκόροδον, καυλός, κολοκύντη, ἔτνος, 

ϑροῖον, φυλλάς, ϑύννου τεμάχη. 
γλάνιδος, γαλεοῦ, ῥένης, γόγγρου" 
φοξῖνος ὅλος, κορακῖνος ὅλος, 

μεμβράς, σκόμβρος, 
35 ϑυννίς, κωβιός, ἠλακατῆνες, 

κυνὸς οὐραῖον τῶν καρχαριῶν, 
νάρκη, βάτραχος, πέρκη, σαῦρος, 

τριχίας, φυκίς, βρίγκος, τρίγλη, 

κόκκυξ, τρυγών, σμύραινα, φάγροξβ, 
40 μύλλος, λεβίας, σπάρος, αἰολίας, 

ϑρᾷττα, χελιδών, καρίς, τευϑίς, 
ψῆττα., δρακαινίς, 

πουλυπόδειον, σηπία, ὀρφώς, 
κάραβος, ἔσχαρος, ἀφύαι, βελόναι, 

45 κεστρεύς, σκορπίος. ἔγχελυς, ἄρκτος, 
κρέα τ᾽ ἄλλα (τὸ πλῆϑος ἀμύϑητον) 
χηνός, χοίρου, βοός, ἀρνός, οἰός, 
κάπρου, αἰγός, ἀλεκτρυόνος, νήττης, 
κίττης. πέρδικος, ἀλωπεκίου. 

1 δεῦρ᾽ εἴ πως AC: corr. Dobr 11 φυξικινος À: corr. 
Dalec 13 ἠλακατινος ἃ: corr. VII 301d 16 βρέγχος A: 
eorr. VII 322e 18 σπάρος σκάρος À: corr. VIL 329d 21 πολυ- 
πόδιον et ὀρφός A 28 ἄρτοι A: corr. Mein 
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50 χαὶ μετὰ δεῖπνον ϑαυμαστὸν ὅσ᾽ ἔστ᾽ 
ἀγαϑῶν πλήϑη. 
πᾶς δὲ κατ᾽ οἴκους μάττει, πέττει, 
τίλλει. κόπτει, τέμνει, δεύει. 
χαίρει. παίζει, πηδᾷ, δειπνεῖ, 5 

55 πίνει, σκιρτᾷ, λορδοῖ, κεντεῖ [Bust]. 

σεμναὶ δ᾽ αὐλῶν ἀγαναὶ φωναί, 
μολπά, κλαγγά ϑράττει, [νεῖται] πνεῖται. 

κούραν Κασίας 
ἀπὸ γᾶς ἁγίας, ἁλίας Συρίας 10 

60 ὀσμὴ σεμνὴ μυκτῆρα δονεῖ 
λιβάνου, μάρου, σμύρνης, καλάμου, 
στύρακος. βάρου. 

λίνδου, κίνδου, κισϑοῦ, μίνϑου" 

τοιάδε δόμους ὁμίχλη κατέχει 1ὅ 
65 πάντων ἀγαϑῶν ἀνάμεστος. 

68. ἐπὶ τούτοις λεγομένοις παρηνέχϑη ἡ ῥοδουντία 

καλουμένη λοπάς" περὶ ἧς ἐξετραγῴδησεν ὁ σοφὸς 

ἐκεῖνος μάγειρος. zolv καὶ ἐπιδεῖξαι 0 τι φέρει. διε- 
χλεύαξέ τε τοὺς πάνυ μαγείρους γενομένους, ὧν καὶ 20 |: 

μνημονεύων ἔφη" ἱτί τοιοῦτον ἐξεῦρεν ὁ παρὰ Av- 
ϑίππῳ τῷ κωμικῷ μάγειρος, (0g» ἐν τῷ ᾿Εγκαλυπτο- 
μένῳ τοιάδε ὠγκώσατο (IV 459 M)' 

Σόφων '4xcgv&v καὶ Ῥόδιος Ζαμόξενος 
ἐγένονθ᾽ ἑαυτῶν συμμαϑηταὶ τῆς τέχνης" 95. 

ἐδίδασκε δ᾽ αὐτοὺς Σικελιώτης “άβδακος. 
οὗτοι τὰ μὲν παλαιὰ καὶ ϑουλούμενα 

4 δ᾽ ὕει Ο εὔενι Α: corr. Di 6 βινεῖ et 8 νεῖται del. 
Mein 9 κούραν A: fort. φύρδην, κούρα, Κασίας Wilam 
19 μακροῦ A: corr. Mein 13 xol βαρου À: corr. Di 14 μι- 
σϑου A: corr. Cas 16 ἀναμέστους Kock 21. 22 ξανϑίππῳ C: 
"vebimzo Valek 4242 ὃς add. Schw 28 ὠγκήσατο A: corr. O 
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5 ἀρτύματ᾽ ἐξήλειψαν ἐκ τῶν βιβλίων 
δέ. CUN 3 , 2 - , x«i τὴν ϑυίαν ἠφάνισαν ἐκ τοῦ μέδου, 

οἷον λέγω κύμινον, ὄξος, σίλφιον, 
τυρόν. κορίαννον, οἷς ὁ Κρόνος ἀρτύμασιν 
2 - , ? 3 - * , 3 se , 
ἐχρῆτο, πάντ᾽ ἀφεῖλον εἰναί 9 ὑπέλαβον 

10 τὸν τοῖς (τοιούτοις) παντοπώλην χρώμενον. 
αὐτοὶ δ᾽ ἔλαιον καὶ λοπάδα καινήν. πάτερ. 
πῦρ v ὀξὺ καὶ μὴ πολλάκις φυσώμενον 
ἐποίουν: ἀπὸ τούτου πᾶν τὸ δεῖπνον εὐτρεπές. 
οὗτοί τὲ πρῶτοι δάκρυα καὶ πταρμὸν πολὺν 

15 ἀπὸ τῆς τραπέζης καὶ σίαλον ἀπήγαγον, 
τῶν v ἐσϑιόντων ἀνεχάϑηραν τοὺς πόρους. 
ὁ μὲν ovv 'Póüiog πιών τιν᾽ ἅλμην ἀπέϑανεν" 

404 

παρὰ τὴν φύσιν γὰρ τὸ ποτὸν ἦν. Β. μάλ᾽ εἰκότως. Ὁ 
A. ὃ Σόφων δὲ πᾶσαν τὴν ᾿Ιωνίαν ἔχει, 

20 ἐμὸς γενόμενος, ὦ πάτερ. διδάσκαλος. 
καὐτὸς φιλοσοφῶ καταλιπεῖν συγγράμματα 
σπεύδων ἐμαυτοῦ καινὰ τῆς τέχνης. B. παπαῖ" 

ἐμὲ κατακόψεις, οὐχ ὃ ϑύειν μέλλομεν. 
A. τὸν ὄρϑρον ἐν ταῖς χερσὶν ὄψει βιβλία 

25 ἔχοντα καὶ ξητοῦντα (rà) κατὰ τὴν τέχνην. 
οὐϑὲν Διοδώρου διαφέροντ᾽ ᾿“σπενδίου. 

, ? 2λ , A - e , 

yevoo δ΄. ἐὰν βουλῃ. σὲ τῶν svQuuévov: 

οὐ ταὐτὰ προσάγω πᾶσιν ἀεὶ βρώματα. 
2 3 , 2 , ' Vo ἂν 

τεταγμέν εὐϑὺύς ἐστί μοι πρὸς vOv βίον" 

80 ἕτερ᾽ ἐστὶ τοῖς ἐρῶσι καὶ τοῖς φιλοσόφοις 
καὶ τοῖς τελώναις. μειράκιον ἐρωμένην 

5 ἐχρᾶτο AC: corr. Herw πάντα φίλων vo εἰναι 9^ À: corr. 
Dobr ὁ suppl Di 10 πρῶτον A: corr. C 12 ἀνεχάϑαραν 
A: corr. C 21 τὰ add. Cas 22 ov9iv χονδρευουσι διαφέρω 
t À: corr. Mein, sed praestat fort. διαφέρω τἀσπενδέου 
βούλησϑε τῶν A: corr. Tyrwhitt 

23 
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ἔχον πατρῴαν οὐσίαν κατεσϑέει" 
τούτῳ παρέϑηχα σηπίας καὶ τευϑίδας 

καὶ τῶν πετραίων ἰχϑύων τῶν ποικίλων 
35 ἐμβαμματίοις γλαφυροῖσι κεχορηγημένα" 

ὁ γὰρ τοιοῦτός ἐστιν οὐ δειπνητικός, δ 
πρὸς τῷ φιλεῖν δὲ τὴν διάνοιάν ἐστ᾽ ἔχων. 
τῷ φιλοσόφῳ παρέϑηκα κωλέαν, πόδας" 
ἀδηφάγον τὸ ξῷον εἰς ὑπερβολήν 

40 ἐστιν. τελώνῃ γλαῦκον, ἔγχελυν, σπάρον᾽ 
ὅταν ἐγγὺς ἢ δ᾽ ὅδ᾽ ὕστερος. ἀρτύω φακῆν 10 
καὶ τὸ περίδειπνον τοῦ βίου λαμπρὸν ποιῶ. 

τὰ τῶν γερόντων στόματα διαφορὰν ἔχει, 
νωϑρότερα πολλῷ δ᾽ ἐστὶν ἢ τὰ τῶν νέων. 

45 σέναπυ παρατίϑημι τούτοις καὶ ποιῶ 

χυλοὺς ἐχομένους δοιμύτητος τὴν φύσιν. 15 

ἵνα διεγείρας πνευματῶ τὸν ἀέρα. 

ἰδὼν τὸ πρόσωπον γνώσομ᾽ οὗ ζητεῖ φαγεῖν 
ἕκαστος ὑμῶν. 

69. καὶ ὁ παρὰ Ζιονυσίῳ δὲ ἐν Θεσμοφόρῳ μά- 
γειρος. ἄνδρες δαιταλεῖς, (οὐ χεῖρον γὰρ καὶ τούτον 20 
ψνησϑῆναι) τί φησίν (1 428 K); 

σφόδρα μοι κεχάρισαι, Σιμία. νὴ τοὺς ϑεούς, 
ταυτὶ προείπας" τὸν μάγειρον εἰδέναι 

πολὺ δεῖ γὰρ αἰεὶ πρότερον οἷς μέλλει ποιεῖν 
τὸ δεῖπνον ἢ τὸ δεῖπνον ἐγχειρεῖν ποιεῖν. 25 

6 ἂν uiv γὰρ £v τις τοῦτ᾽ ἐπιβλέψῃ μόνον, 
τοὔψον ποιῆσαι κατὰ τρόπον πῶς δεῖ, τίνα 

1 ἔχον τὴν mz. Α: corr. Toup 7 fort. κωλῆν ἢ πόδας 
10 ἢ δ᾽ 1: ἦν δὲ A ἣν δὲ C ὅδ᾽ ὕστερος corruptum — 13 vo- 
ϑρότατα AC: corr. Toup 14 παρατέϑημι σίναπι τούτοις AC: 
corr. Cas 106 non intellego 17 ov Toup: εἰ 19 διονύσῳ 
À: corr. € 22 καὶ χάρις αἰεὶ μέα A: corr. Pors 
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, E » Ἃ CE, - , 
τρόπον παραϑεῖναι δ᾽ ἢ πότ᾽ ἢ πῶς σκευάσαι 
(δεῖν, μὴ προίδηται τοῦτο μηδὲ φροντίσῃ, 

οὐκέτι μάγειρος. ὀψοποιός ἐστι δέ. 
10 οὐ ταὐτὸ δ᾽ ἐστὶ τοῦτο, πολὺ διήλλαχεν. 

e. στρατηγὸς πᾶς καλεῖϑ᾽ ὃς ἂν λάβῃ 40ὅ 
δύναμιν, ὁ μέντοι δυνάμενος κἀν πράγμασιν 
ἀναστραφῆναι καὶ διαβλέψαι τί που 

, 2 r M M , στρατηγός ἐστιν. ἡγεμὼν δὲ ϑάτερον, 
16 οὕτως ἐφ᾽ ἡμῖν σκευάσαι μὲν ἢ τεμεῖν 

ἡδύσμαϑ'᾽ ἑψῆσαί τε καὶ φυσᾶν τὸ πῦρ 
ὁ τυχὼν δύναιτ᾽ &v' ὀψοποιὸς οὖν μόνον 
ἐστὶν ὁ τοιοῦτος. Ó δὲ μάγειρος ἄλλο τι. 
συνιδεῖν τόπον, ὥραν. τὸν καλοῦντα, τὸν πάλιν 

20 δειπνοῦντα, πότε δεῖ καὶ τίν᾽ ἰχϑὺν ἀγοράσαι, Ὁ 
db ohes πάντα μὲν λήψει σχεδὸν 
αἰεὶ y&o' οὐκ αἰεὶ δὲ τὴν τούτων χάριν 
ἔχεις ὁμοίαν οὐδ᾽ ἴσην τὴν ἡδονήν. 
? , / / , 
Αρχέστρατος γέγραφέ τε καὶ δοξάξεται 

25 παρά τισιν οὕτως ὡς λέγων τι χρήσιμον. 

τὰ πολλὰ δ᾽ ἠγνόηκε κοὐδὲ ὃν λέγει. 
ἡ πάντ᾽ ἄκουε μηδὲ πάντα μάνϑανε c 
τῶν βιαίων ἔσϑ᾽ ἕνεκα τὰ γεγραμμένα, 
κενὰ μᾶλλον ἢ ὅτε ἦν οὐδέπω γεγραμμένα. 

80 οὐδ᾽ ἔστιν εἰπεῖν περὶ μαγειρικῆς, ἐπεὶ 
εἶπ wipiiae. Supr. ας SAMEDI 

1 δέ ποτε ἢ À: corr. Mein 42 δεῖ add. Mein προίδητε 
A: corr. Dobr 3 ἐστι δέ Schw: ἐστίν A, fort. ἔσϑ᾽ ὃδε 
4 ταὐτὸν Α: corr. Mus b fort. στρατηγὸς ὥσπερ 7 τί; ποῦ; 
Madvig 11 ov» Cas: οὐ ἃ 16. 17 ἀρχὴν ἔχει 9' A: corr. 
lacobs 22. 23 τῶν βιβλίων (sic Emper) ἔσϑ᾽ ἕνεκα τὰ περὶ 
τὴν τέχνην κενὰ μᾶλλον ἢ τόϑ᾽ ὅτ᾽ οὐδέπω γεγραμμέν᾽ ἦν 
Wilam 84 fort. ὅτι pro ἐπεί, ut v. 25 alius aliquis artis auctor 
nominatus fuerit 
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ὅρον γὰρ οὐκ ἔσχηχεν οὗ ὃ καιρός 
αὐτὴ δ᾽ ἑαυτῆς ἐστι δεσπότης. ἐὰν δ᾽ 
εὖ μὲν σὺ χρήσῃ τῇ τέχνῃ. τὸν τῆς τέχνης 

35 καιρὸν δ᾽ ἀπολέσῃς, παραπόλωλεν ἡ τέχνη. 
ZIM. ἄνϑροωπε. μέγας £i. A4. τουτονὶ δ᾽, ὃν ἀρτίως 5 
ἔφης ἔχοντα πεῖραν ἥκειν πολυτελῶν 

πολλῶν τε δείπνων. ἐπιλαϑέσθϑαι., Σιμία, 

πάντων ποιήσω. ϑοῖον ἂν δείξω μόνον 
40 παραϑῶ {τεν δεῖπνον ὄξον αὔρας ᾿“ττικῆς. 

ἐξ ἀντλίας ἥκοντα καὶ γέμοντ᾽ ἔτι 
φορτηγικῶν μοι βρωμάτων ἀγωνίαις 

vau; ποιήσω νυστάσαι παροψίδι.᾽ 
10. πρὸς ταῦτα Δ4ἰμιλιανὸς ἔφη; 

βέλτιστε, πολλοῖς πολλὰ περὶ μαγειρικῆς 

εἰρημέν᾽ ἐστί 
κατὰ τοὺς Ἡγησίππου ᾿Δ4δελφούς (ΟΥ̓ 419 M)' σὺ οὖν 

ἢ δρῶν τι φαίνου καινὸν παρὰ τοὺς ἔμπροσϑεν ἢ μὴ 
κόπτ᾽ ἐμέ, καὶ δεῖξον ὃ φέρεις καὶ λέγε τί ἐστι." καὶ 
ὅς ᾿χαταφρονεῖς ὅτι μάγειρός εἰμι ἴσως" ὅσον ἀπὸ 
ταύτης τῆς τέχνης εἴργασμ᾽ ἐγώ. κατὰ τὸν κωμικὸν 
ΖΔημήτριον, ὃς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿Δρεοπαγίτῃ 
ταῦτ᾽ εἴρηκεν (IV 589 M) 

ὅσον ἀπὸ ταύτης τῆς τέχνης εἴργασμ᾽ ἐγώ. 
οὐδεὶς ὑποκριτής ἐσϑ᾽ ὅλως εἰργασμένος. 

καπνιξομένη τυραννὶς αὕτη 69 5 τέχνη. 

1 corruptus 4 δὲ καιρὸν ΑΟ: corr. Cas — 5 μέγας γὰρ 
εἴ Α: corr. Àdamus 7 σημειὰ À: corr. Mein 9 τὲ add. 
Mus 10 ἥκοντι καὶ γέμωντετι A: corr. Mein 11 φορτητικῶν 
ΑΔ: corr. Mein ἀγωνίαις corruptum 12 εἰ μὴ À: corr. Fritzsche 
l6sqq. etiam haec Hegesippi verba paullulum immutata cf. 
VII, 290b 
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ἀβυρτακοποιὸς παρὰ Σέλευκον ἐγενόμην, f 

5 παρ᾽ ᾿Δγαϑοκλεῖ (δὲ πρῶτος εἰσήνεγκ᾽ ἐγὼ 
τῷ Σικελιώτῃ τὴν» τυραννικὴν φακῆν. 
τὸ μέγιστον οὐκ εἴρηκα “αχάρους [τινός]. 
ὅτ᾽ ἦν ὃ λιμός, ἑστιῶντος τοὺς φίλους. 
ἀνάληψιν ἐποίησ᾽ εἰσενέγκας κάππαριν.ἢ 

"yvuvqv ἐποίησεν ᾿4ϑηνᾶν “αχάρης. οὐδὲν ἐνοχλοῦσαν᾽" 
«σὲ δ᾽ ἐνοχλοῦντα νῦν ἐγώ, 0 Αἰμιλιανὸς ἔφη, e(406 
μὴ δείξεις ὅ τι φέρεις. καὶ ὃς μόλις ἔφη ᾿δοδωνιὰν 
καλῶ μὲν τὴν λοπάδα ταύτην ἐγώ ἐσκεύασται δ᾽ 
οὕτως. ἵνα καὶ ἥδυσμα στεφανωτικὸν μὴ μόνον ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς λαβὼν σχῇς, ἀλλὰ καὶ ἔνδον σεαυτοῦ καὶ 
πανδαισίᾳ τὸ σωμάτιον πᾶν ἑστιάσῃς. ῥόδα τὰ εὐοσμό- 
ταταὰ ἐν ἴγδει τρίψας ἐπέβαλον ἐγκεφάλους ὀρνίϑων 

τε χαὶ χοίρων ἑφϑοὺς σφόδρα ἐξινιασϑέντας καὶ τῶν 

ὠῶν τὰ χρυσᾶ, us0' ἃ ἔλαιον, γάρον, πέπερι, οἶνον. 
καὶ ταῦτα διατρίψας ἐπιμελῶς ἐνέβαλον εἰς λοπάδα b 

καινήν, ἁπαλὸν καὶ συνεχὲς διδοὺς τὸ πῦρ. καὶ ἅμα 
λέγων ἀναπετάσας τὴν λοπάδα τοσαύτην εὐωδίαν πα- 

ρέσχε τῷ συμποσίῳ, ὡς ἀληϑῶς τινα τῶν παρόντων 

εἰπεῦν (Ξἰ 118)" 

τοῦ καὶ κινυμένοιο Ζ᾽ιὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ 
ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ᾽ αὐτμή. 

τοσαύτη διεχύϑη ἀπὸ τῶν ῥόδων εὐωδία. 
11. μετὰ ταῦτα περιενεχϑεισῶν ὀρνίϑων τε ὀπτῶν 

2 δὲ add. Mus 8 zzv add. Cas 4 fort. Παχάρους ποτέ 
6 ἐποίησεν A: corr. Mus 8 σὲ add. Schw poetae versus 
γυμνὴν ἐποίησε τὴν ᾿ϑηνᾶν Λαχάρης | οὐδὲν ἐνοχλοῦσαν᾽ σὲ δ᾽ 
ἐνοχλοῦντα νῦν ἐγώ, | εἰ μὴ σὺ δείξεις ὅτι φέρεις, quod ex parte 
viderunt Di et Mein, itemque quae secuntur omnia ex poetarum 
laciniis consuta 9 δείξης A 15 ἐξεινιασϑέντας À: corr. C 16 
γάρος À: corr, C 17 καὶ ταῦτα διατρίψας ἐπιμελῶς ἐνέβαλον 
εἰς λοπάδα καινήν et 18 ἁπαλὸν — πῦρ versuum reliquiae 

"ATHENAEUS II. 2b 
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φακῆς τε χαὶ πισῶν αὐταῖς χύτραις, ἔτι δὲ τῶν τοιού- 
vOv περὶ ὧν Φαινίας 0 Ἐρέσιος ἐν τοῖς περὶ φυτῶν 

τάδε γράφει. πᾶσα γὰρ χεδροπώδης ἥμερος φύσις 
ἐνσπέρματος x μὲν ἑψήσεως ἕνεκα σπείρεται, οἷον [ὃ] 
κύαμος, πισός" ἐτνηρὸν γὰρ ἐκ τούτων ἕψημα γίνεται" 
τὰ δὲ πάλιν αὖϑις λεκιϑώδη, καϑάπερ ἄρακος" τὸ δὲ 
φακῆς. οἷον ἀφάκη. φακός" τὸ δὲ χόρτου ἕνεκα τῶν 
τετραπόδων ξῴων. oiov ὄροβος μὲν ἀροτήρων βοῶν, 

ἀφάκη δὲ προβάτων. πισοῦ δὲ τοῦ ὀσπρίου μνημο- 
νεύει καὶ Εὔπολις ἐν Χρυσῷ γένει. Ἡλιόδωρος δ᾽ 
ὃ περιηγητὴς ἐν α΄ περὶ ἀκροπόλεως (FHG IV 425) 
“τῆς τῶν πυρῶν. φησίν. ἑψήσεως ἐπινοηϑείσης oí μὲν 
παλαιοὶ πύανον. οἵ δὲ νῦν ὁλόπυρον προσαγορεύουσιν. 
τοιούτων ἔτι πολλῶν λεγομένων ὃ ΖΦ ημόκριτος ἔφη" 
“ἀλλὰ x&v τῆς φακῆς ἐάσατε ἡμᾶς μεταλαβεῖν ἢ αὐτῆς 
y& τῆς χύτρας, μὴ καὶ λίϑοις τις ὑμῶν βεβλήσεται., 
κατὰ τὸν Θάσιον Ἡγήμονα. καὶ ὃ Οὐλπιανὸς ἔφη; 
τίς δ᾽ αὕτη ἡ λιϑίνη βαλλητύς; ᾿Ελευσῖνι γὰρ τῇ ἐμῇ 
οἶδά τινα πανήγυριν ἀγομένην καὶ καλουμένην Βαλ- 
λητύν: περὶ ἧς οὐκ ἄν τι εἴποιμι μὴ παρ᾽ ἑκάστου 
μισϑὸν λαβών. “ἀλλ᾽ ἔγωγε, φησὶν ὃ ΖΦημόκριτος; 
οὐκ ὧν “λαβάργυρος ὡρολογητὴς᾽ κατὰ τὸν Τίμωνος 
Πρόδικον (fr. 11 W) λέξω τὰ περὶ τοῦ Ἡγήμονος. 12. 

Χαμαιλέων ὁ Ποντικὸς ἐν ἕχτῳ περὶ τῆς ἀρχαίας 
κωμῳδίας (fr. 18 Koepke) “Ἡγήμων. φησίν, ὃ Θάσιος 
τὰς παρῳδίας γράψας Φακῆ ἐπεκαλεῖτο καὶ ἐποίησεν 

ἔν τινι τῶν παρῳδιῶν" 

4 σπείρεται δὲ A: corr. Mus, sed oratio videtur mutila 
ὁ del. Wilam 14 τοιούτων Di: rovrov A 15 fort./jó5« pro 
κἂν 18 ἡ λιϑίνη ἡ A: corr. Cas 20 ἄν τις A: corr. Cas 
28 προδειπνον A: corr. Mein 26 fort. ὃς καὶ 

5 
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ταῦτά μοι ὁρμαίνοντι παρίστατο Παλλὰς ᾿4ϑήνη, 
χρυσὴν ῥάβδον ἔχουσα, καὶ ἤλασεν εἶπέ τε μῦϑον᾽ 
δεινὰ παϑοῦσα, Φακὴ βδελυρή. χώρει ᾽ς τὸν ἀγῶνα. 

καὶ τότ᾽ ἐγὼ ϑάρσησα. 
εἰσῆλϑε δέ ποτὲ καὶ εἰς τὸ ϑέατρον διδάσκων κωμῳ- 
δίαν λίϑων ἔχων πλῆρες τὸ ἱμάτιον, ovg βάλλων εἰς 

τὴν ὀρχήστραν διαπορεῖν ἐποίησε τοὺς ϑεατάς. καὶ 
ὀλίγον διαλιπὼν εἶπε" 

λίϑοι μὲν οἵδε" βαλλέτω δ᾽ εἴ τις ϑέλει" 407 
3 ' M 2 - 3 , e ἀγαϑὸν δὲ x&v χειμῶνι x&v ϑέρει φακῆ. 

, , ? c , i , , τ , ἣν 

εὐδοκίμει δ΄ ὁ ἀνὴρ μαλιστα ἐν ταῖς παρῳδίαις καὶ 

περιβόητος ἦν λέγων τὰ ἔπη πανούργως καὶ ὑποκρι- 
τικῶς καὶ διὰ ταῦτα σφόδρα παρὰ τοῖς ᾿Αϑηναίοις 
εὐδοκίμει. ἐν δὲ τῇ Γιγαντομαχίᾳ οὕτω σφόδρα τοὺς 
2 / d τς ^ A$9q«va(ovg ἐκήλησεν. ὡς ἐν éxs(vg τῇ ἡμέρᾳ πλεῖ- 

στα αὐτοὺς γελάσαι, καίτοι ἀγγελθέντων αὐτοῖς ἐν 
- ΄ » , M , 2 , 

τῷ ϑεατρῷ τῶν γενομένων περὶ Σικελίαν ἀτυχημα- 
3 3 , N - - , 

TOV. οὐδεὶς ἀπέστη καίτοι GysÓov πᾶσι τῶν οἰκείων 
2 ΄ E) τὶ , , 3 20, 
ἀπολωλότων. ἔχλαιον ovv ἐγκαλυψάμενοι, οὐκ ἀνε- 

στησαν δ᾽. ἵνα μὴ γένωνται διαφανεῖς τοῖς ἀπὸ τῶν 
ἄλλων πόλεων ϑεωροῦσιν ἀχϑόμενοι τῇ συμφορᾷ" 
διέμειναν δ᾽ ἀκροώμενοι καίτοι καὶ αὐτοῦ τοῦ ᾿Εἰγή- 

e - 

povog, ὡς ἤκουσε, σιωπᾶν διεγνωκότος. x«9' ov δὲ 
χρόνον ϑαλασσοκρατοῦντες ᾿4ϑηναῖοι ἀνῆγον εἰς ἄστυ 
τὰς νησιωτικὰς δίκας γραψάμενός τις καὶ τὸν Hynuove 

δίκην ἤγαγεν εἰς τὰς ᾿ἀϑήνας. ὃ δὲ παραγενόμενος 
καὶ συναγαγὼν τοὺς περὶ τὸν ZluóvvGov τεχνίτας προς- 

ἢλϑε uev αὐτῶν ᾿Δ4λκιβιάδῃ βοηϑεῖν ἀξιῶν. ὃ δὲ 

9 φακῆ δὲ καὶ ἐν ϑέρει καὶ ἐν χειμῶνι ἀγαϑόν AC: corr. 
Dobr, cf. Suid. s. v. βαίτη 18 διὰ τοῦτο C 18 οὐδεὶς οὖν C, 
sed epitomatoris culpa haec turbata ἀνέστη lemma fort. recte 

25* 
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ϑαρρεῖν παρακελευσάμενος εἰπών τε πᾶσιν ἕπεσϑαι 

ἧκεν εἰς τὸ Μητρῷον, ὅπου τῶν δικῶν ἦσαν αἷ γραφαί, 

καὶ βρέξας τὸν δάκτυλον ἐκ τοῦ στόματος διήλευψε 

τὴν δίκην τοῦ Hyxuovog. ἀγανακτοῦντες δ᾽ ὅ τε γραμ- 
ματεὺς καὶ ὁ ἄρχων τὰς ἡσυχίας ἤγαγον δι᾽ ᾽Δλκιβιάδην, 
φυγόντος δι᾽ εὐλάβειαν καὶ τοῦ τὴν δίκην γραψαμένου. 
(3. αὕτη παρ᾽ ἡμῶν, Οὐλπιανέ, ἡ βαλλητύς. σὺ δ᾽ 
ὅταν βουληϑῆῇς ἐρεῖς περὶ τῆς ᾿Ελευσῖνι. καὶ ὃ Οὐλ- 
πιανός" “ἀλλά μὲ ἀνέμνησας. καλὲ ΖΙημόκριτε, μνησϑεὶς 
χύτρας ποθοῦντα μαϑεῖν πολλάκις τίς ἡ Τηλεμάχου 
καλουμένη χύτρα καὶ τίς 0 Τηλέμαχος. καὶ ὁ Ζημό- 
κριτὸος ἔφη" "ὋΤιμοκλῆς ó τῆς κωμῳδίας ποιητὴς (ἦν 
δὲ καὶ τραγῳδίας) ἐν μὲν δράματι “ήϑῃ φησί (1 461 K)' 

μετὰ τοῦτον αὐτῷ Τηλέμαχος συνετύγχανε. 

' καὶ τοῦτον ἀσπασάμενος ἡδέως πάνυ 

ἔπειτα "yomcóv μοι σύ. φησί, τὰς χύτρας. 
ἐν αἷσιν ἕψεις τοὺς κυάμους. καὶ ταῦτά γε 

5 ἔφη τε καὶ παριόντα Φείδιππον πάλιν 

τὸν Χαιρεφίλου πόρρωϑεν ἀπιδὼν τὸν παχύν 
ἐπόππυσ᾽. εἶτ᾽ ἐκέλευσε πέμπειν σαργάνας. 

ὅτι δὲ καὶ τῶν δήμων ᾿Δἀχαρνεὺς ὃ Τηλέμαχος ὃ αὐτὸς 
ποιητής φησιν ἐν Διονύσῳ οὕτως (1 464 K) 

ὁ δ᾽ ᾿ἀχαρνικὸς Τηλέμαχος ἔτι δημηγορεῖ. 

οὗτος δ᾽ ἔοικε τοῖς νεωνήτοις Σύροις. 

Β. πῶς ἢ τί πράττων; βούλομαι γὰρ εἰδέναι. 
A. ϑανατηγὸν καλὴν χύτραν φέρει. 

ἐν δ᾽ ᾿Ικαρίοις σατύροις φησίν (II 469 Κ)᾽ 

5 ἡσυχίαν ἦγον C 9 fort. ἀλλ᾽ εὖ us 17 ἐν αἷς συν- 
ῆψας Α: corr. Mein 17. 18 ταῦτά τε εἴρηται À: corr. K 
18 d/Aurzov A: corr. Pors πάλιν Mein: πάνυ A 26 fort. 
ϑάργηλον (Mein) ἀγκάλῃ (Iacobs) κυάμων (add. K) χύτραν φέρει 

10 

20 

25 
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ὥστ᾽ ἔχειν οὐδὲν παρ᾽ ἡμῖν. νυκχτερεύσας δ᾽ ἀϑλίως 
πρῶτα μὲν σκληρῶς καϑεῦδον, εἶτα Θούδιππος 

βδέων 

παντελῶς ἔπνιξεν ἡμᾶς. εἶθ᾽ ὁ λιμὸς ἥπτετο. 
b ἐφέρετο πρὸς Ζίωνα τὸν διάπυρον" ἀλλὰ γὰρ 

5 οὐδ᾽ ἐκεῖνος οὐϑὲν εἶχε. πρὸς δὲ rov χρηστὸν 
δραμὼν 

Τηλέμαχον ᾿άχαρνέα σωρόν τε κυάμων καταλαβὼν 
ἁρπάσας τούτων ἐνέτραγον. (ὃ) δ᾽ Ovog ἡμᾶς 

| 10 ὡς ὁρᾷ, 
ὯΝ edt ὁ Κηφισόδωρος περὶ τὸ βῆμ᾽. ἐπέρδετο. 

ἐκ τούτων δῆλόν ἐστιν ὅτι Τηλέμαχος κυάμων χύτρας408 

ἀεὶ σιτούμενος ἦγε Πυανέψια πορδὴν ἑορτήν. (4. ἔτνους 
δὲ κυαμίνου μνημονεύει Ἡνέοχος ὃ κωμικὸς ἐν Τρο- 

| 15 χέλῳ λέγων οὕτως (Il 482)" 

| πρὸς ἐμαυτὸν ἐνθυμούμενος, νὴ vovg ϑεούς, 
ὅσῳ διαφέρει σῦκα καρδάμων. σὺ δὲ 
Παύσωνι φὴς τὸ δεῖνα προσλελαληκέναι; 
B. καὶ πρᾶγμά (γ᾽ ἠρώτα us δυστράπελον πάνυ, 

20 5 ἔχον δὲ πολλὰς φροντίδων διεξόδους. 

A. λέγ᾽ αὐτό" καὶ γὰρ οὐκ ἀγέλοιόν ἐστ᾽ ἴσως. b 
Β. ἔτνος κυάμινον διότι τὴν μὲν γαστέρα 
φυσᾷ. τὸ δὲ πῦρ οὔ. 4. χάριεν οἷς γινώσκεται 
τὸ πρᾶγμα τοῦ Παύσωνος. ὡς δ᾽ ἀεί ποτὲ 

1 οὐδὲ ἕν A 23. καϑεύδω A: corr. lacobs 2. ϑούδιππος 
ὁ λέων et 4 ἔπηξεν A: corr. Mein D εἶτ᾽ ἐφερόμην Mein 
9 o add. Mus 11 ὡσπερεὶ Κηφ. Mein 13 πορδῶν Mein, 
qui versuum reliquias agnovit; tum vero Πυανόψια scrib. 17 
σὺ δὲ οὐδὲ À: corr. Cas 18 τὸ δειναὶ À: corr. Cas 19 πρᾶγμ᾽ 
ἠρώτα À: corr. Di 20 ἔχων A: corr. Iacobs δυσεξόδους Α: 
corr. Boissonade 
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10 περὶ τοὺς κυάμους ἔσϑ᾽ ovrog ὁ σοφιστὴς γέλως. 
τῦ. τοιούτων οὖν πολλάκις λεγομένων ὕδωρ ἐφέρετο 

κατὰ χειρῶν. καὶ πάλιν ὁ Οὐλπιανὸς ἐζήτει εἰ τὸ 
χέρνιβον εἴρηται, καϑάπερ ἡμεῖς λέγομεν ἐν τῇ συνη- 

ϑείᾳ. καί τις αὐτῷ ἀπήντησεν λέγων τὸ ἐν Ἰλιάδι 
(9 802)" 

ἦ ῥα καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὥτρυν᾽ ὃ γεραιὸς 
χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον" ἣ δὲ παρέστη 
χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν 9^ ἅμα χερσὶν ἔχουσα. 

᾿Δττικοὶ δὲ χερνίβιον λέγουσιν, ὡς Avaíag ἐν τῷ κατὰ 
᾿Αλκιβιάδου λέγων οὕτως (i.e.Andoc. 29) “τοῖς χρυσοῖς 

ἃ χερνιβίοις καὶ ϑυμιατηρίοις. χειρόνιπτρον δ᾽ Εὔπολις 

ἐν Δήμοις (I 289 K)* 

κἂν τις τύχῃ πρῶτος δραμὼν εἴληφε χειρόνιπτρον" 
ἀνὴρ δ᾽ ὅταν τις ἀγαϑὸς ἢ καὶ χρήσιμος πολίτης 
νικᾷ τε (πάνταςΣ χρηστὸς ὦν. οὐκ ἔστι χειρόνιπτρον. 

᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν Θεαροῖς εἴρηκε χειρόνιβα διὰ τού- 
τῶν (p.949 L) 

κιϑάρα, τρίποδες, ἄρματα, τράπεζαι χαλκίαι, 
χειρόνιβα. λοιβάσια, λέβητες χαλκίοι. 

ἡ πλείων δὲ χρῆσ:ς κατὰ χειρὸς ὕδωρ εἴωϑε λέγειν, 
ὡς Εὔπολις ἐν Χρυσῷ γένει καὶ Jusupíag Σφεν- 
δόνῃ ᾿Δλκαῖός τὲ ἐν 'IegO γάμῳ. πλεῖστον δ᾽ ἐστὶ 
τοῦτο. Φιλύλλιος δὲ ἐν Αὔγῃ κατὰ χειρῶν εἴρηκεν 
οὕτως (1 182 K) 

καὶ δὴ δεδειπνήκασιν at γυναῖκες" ἀλλ᾽ ἀφαιρεῖν 
ὥρα ᾽στὶν ἤδη τὰς τραπέξας. εἶτα παρακορῆσαι., 

1 γέλως K: τέλος α 14 βαλὼν gramm. ap. Osann. Philem. 
p. 200 16 πάντας add. Schw [19 χαλκεῖαι et 20 χάλκειοι 
À: corr. Ahrens 20 λοιβλιλεβητες A: corr. Grotefend ^22. 
23 σφενδωνι À: corr. Cas 26 ἀλλὰ φέρειν A: corr. Dawes 

10 

20 

25; 
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ἔπειτα κατὰ χειρῶν ἑκάστῃ καὶ μύρον τι δοῦναι. 

Μένανδρος Ὑδρίᾳ (IV 208 M) 

οὗ δὲ κατὰ χειρῶν λαβόντες περιμένουσι φίλτατοι. f 
16. ᾿“ριστοφάνης δὲ ὁ γραμματικὸς ἐν τοῖς πρὸς 

5 τοὺς Καλλιμάχου πίνακας (p.951N) χλευάζει τοὺς οὐκ 

εἰδότας τὴν διαφορὰν τοῦ τε κατὰ χειρὸς καὶ τοῦ ἀπο- 
νίψασϑαι. παρὰ γὰρ τοῖς παλαιοῖς τὸ μὲν πρὸ ἀρίστου 
καὶ δείπνου λέγεσθαι κατὰ χειρὸς, τὸ δὲ μετὰ ταῦτα 
ἀπονίψασϑαι. ἔοικε δ᾽ ὁ γραμματικὸς τοῦτο πεφυλα- 

10 χέναι παρὰ τοῖς ᾿Δττικοῖς. ἐπεί τοι Ὅμηρός πῃ μέν409 
φησι (α 188) 

νίψασθαι" παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. 
πὴ δέ (e 146) 

τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν. 
15 eivov δὲ δμωαὶ παρενήνεον ἐν xavéotot. 

καὶ Σώφρων ἐν γυναικείοις (fr. 28 Bo)" ἱτάλαινα Κοι- 

κόα. κατὰ χειρὸς δοῦσα ἀπόδος πόχ᾽ ἁμῖν τὰν τρά- 
πεζαν. παρὰ μέντοι τοῖς τραγικοῖς καὶ τοῖς κωμικοῖς 

παροξυτόνως ἀνέγνωσται χερνίβα᾽ παρ᾽ Εὐριπέδῃ ἐν 
20 Ἡρακλεῖ (929) 

εἰς χερνίβ᾽ ὡς βάψειεν ᾿Δλκμήνης γόνος. b 
ἀλλὰ καὶ παρ᾽ Εὐπόλιδι ἐν Αἰξίν (1 262 K) 

αὐτοῦ τὴν χερνίβα παύσεις. 

ἐστὶ δὲ ὕδωρ εἰς ὃ ἀπέβαπτον δαλὸν ἐκ τοῦ βωμοῦ 
96 λαμβάνοντες ἐφ᾽ ov τὴν ϑυσίαν ἐπετέλουν" καὶ τούτῳ 

περιρραίνοντες τοὺς παρόντας ἥγνιζον. χρὴ μέντοι 
προπαροξυτόνως προφέρεσϑαι. τὰ γὰρ τοιάδε ῥημα- 
τικὰ σύνϑετα εἰς d λήγοντα γεγονότα παρὰ τὸν 

παρακείμενον τὴν παραλήγουσαν τοῦ παρακειμένου 

16. 17 xeixoc A: corr. ΠΣ 26 περιραίνοντες Α: corr. C 
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c φυλάσσουσιν, ἄν τε ἔχῃ τοῦτον διὰ τῶν δύο uy λεγό- 
μενον, βαρύνεται, λέλειμμαι αἰγίλιψ, τέτριμμαν οἰκότριψ, 

κέκλεμμαι βοίκλεψ. παρὰ Σοφοκλεῖ “Ἑρμῆς (fr. 957). 
«βέβλεμμαιΣ κατώβλεψ, παρὰ ᾿Αρχελάῳ τῷ Χερρο- 

νησίτῃ ἐν τοῖς ᾿Ιδιοφυέσιν. ἐν δὲ ταῖς πλαγίοις τὰ 5 

τοιαῦτα ἐπὶ τῆς αὐτῆς συλλαβῆς φυλάττειν τὴν τάσιν. 
᾿ριστοφάνης δ᾽ ἐν Ἥρωσι (1472 K) χερνίβιον εἴρηκεν. 
(UI. ἐχρῶντο δ᾽ εἰς τὰς χεῖρας ἀποπλύνοντες αὐτὰς καὶ 

σμήματι ἀπορύψεως χάριν, ὡς παρίστησιν ᾿ἀντιφάνης 
ἐν Κωρύκῳ (1 61 K) 10 

d ἐν ὅσῳ δ᾽ ἀκροῶμαί cov κέλευσόν (uot) τινα 

φέρειν ἀπονίψασϑαι. Β. δότω τις δεῦρ᾽ ὕδωρ 

καὶ σμῆμα. 
ἔτι δὲ καὶ εὐώδεσι τὰς χεῖρας κατεχρίοντο τὰς ἀπο- 
μαγδαλίας ἀτιμάσαντες, ἃς eiue un ἐχάλουν xv- 15 
vias, ὥς φησι Πολέμων ἐν τῇ περὶ ὀνομάτων ἀδόξων 

ἐπιστολῇ (fr. ττ Pr. περὶ δὲ τοῦ εὐώδεσι doleo τὰς 

χεῖρας Ἐπιγένης ἢ ̓ ἀντιφάνης φησὶν ἐν ᾿Δργυρίου 
ἀφανισμῷ οὕτως (II 96 K)' 

καὶ τότε 20 

περιπατήσεις κἀπονίψει κατὰ τρόπον 

e τὰς χεῖρας εὐώδη λαβὼν [τὴν] γῆν. 
καὶ Φιλόξενος δ᾽ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ζ]είπνῳ φησίν 

(fr. 2, 39 B)' 

ἔπειτα δὲ παῖδες νίπτρ᾽ ἔδοσαν κατὰ χειρῶν, 25 

1 φυλάσσουσάν τε ἔχει Α φυλάττοντα ἔχοντα τε C: corr. 
Schw 3 κέκλαμμαι À: corr. O βοοικλὲψ A βοόκλεψ C: 
corr. Mus 4 βέβλεμμαι add. Eust. 1401, 16 11 μοι add. 
Koppiers 14 ἔτι Schw: ὅτι A et lemma 15 τιμὰς ἀτιμά- 
σαντες À: τιμὰς om. lemma 21 περιπατήσεις corruptum 
29 τὴν del. Kock 

CER. 
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σμήμασιν ἰρινομίκτοις χλιεροϑαλπὲς ὕδωρ ἐπεγ- 

χέοντες 

τόσσον ὅσον «τις» ἔχρῃξζ᾽, ἐχτρίμματά τε... .. 
λαμπρὰ 

5 σινδονυφῆ, δίδοσαν (δὲς χρίματά τ᾽ ἀμβοοσίοδμα 
καὶ στεφάνους ἰοϑαλέας. 

Zo0ucov δ᾽ ἐν Ψαλτρίᾳ (I 419 K)' 
ἐπεὶ δὲ ϑᾶττον ἦμεν ἠριστηκότες, 
ΣΝ περιεῖλε τὰς τραπέξας, νέίμματα 

10 ἐπέχει τις, ἀπενιζόμεϑα, τοὺς στεφάνους πάλιν £ 
τοὺς ἑσπερίνους λαβόντες ἐστεφρανούμεϑια. 

18. ἐκάλουν δ᾽ ἀπόνιπτρον τὸ ἀπόνιμμα τῶν χειρῶν 
καὶ τῶν ποδῶν. ᾿Δ“ριστοφάνης (Ach. 616)" 

ὥσπερ ἀπόνιπτρον ἐκχέοντες ἑσπέρας. 
15 ἴσως δὲ καὶ τὴν λεκάνην οὕτως ἔλεγον, ἐν ᾧ τρόπῳ 

καὶ χειρόνιπτρον. ἰδίως δὲ καλεῖται παρ᾽ ᾿4“ϑηναίοις 
ἀπόνιμμα [ἐπὶ τῶν εἰς τιμὴν τοῖς νεκροῖς γινομένων 
καὶ ἐπὶ τῶν τοὺς ἐναγεῖς καϑαιρόντων, ὡς καὶ Κλεί- 

δημος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿Εξηγητικῷ. προϑεὶς γὰρ410 

20 περὶ ἐναγισμῶν γράφει τάδε (FHG 808) ὄρυξαι βό- 
ϑυνον πρὸς ἑσπέραν τοῦ σήματος. ἔπειτα παρὰ τὸν 
βόϑυνον πρὸς ἑσπέραν βλέπε, ὕδωρ κατάχεξ λέγων 
τάδε" ὑμῖν ἀπόνιμμα οἷς χρὴ καὶ οἷς ϑέμις. ἔπειτα 
αὖϑις μύρον κατάχεε.᾽ παρέϑετοϊταῦτα καὶ Z1 c Q9 60g, 

| 25 φάσκων καὶ ἐν τοῖς τῶν Εὐπατριδῶν πατρίοις τάδε 

1 χαιεροϑαλπὲς À: eorr. Sehw ἐπεπεγχέοντες A:' corr. € 
3 τις ἔχρῃζ᾽ Bergk: ἔχρηξεν A ἔκτριμμά τε Α: corr. Mus 
5 δὲ add. Bgk χρίματ᾽ ἄμβρ. Α: corr. Villebrun 8 ἠριστη- 
κότες ἦμεν À: corr. Cas 9 ὁ παῖς add. Pors 10. 11 πάλιν 
δὲ σπορινους Α: πάλιν τοὺς ἰρίνους Cas ἕσπερίνους K 14 
ἐγχέοντες αὶ 21 ἔπειτα (ov&c» Nauck 23 fort. τἀπόνιμμα 
25 ϑυγατριδῶν A: corr. Od. Mueller 
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b γεγράφϑαι περὶ τῆς τῶν ἱκετῶν καϑάρσεως᾽ “ἔπειτα 
ἀπονιψάμενος αὐτὸς καὶ οἱ ἄλλοι οἵ σπλαγχνεύοντες 

ὕδωρ λαβὼν κάϑαιρε. ἀπόνιξε τὸ αἷμα τοῦ καϑαιρο- 
μένου καὶ μετὰ τὸ ἀπόνιμμα ἀνακινήσας εἰς ταὐτὸ ἔγχεε." 
(9. χειρόμακτρον δὲ καλεῖται ᾧ τὰς χεῖρας ἀπεμάττοντο 5 
cuoA(vo' ὅπερ ἐν τοῖς προκειμένοις (p.409e) Φιλό- 
ἕενος ὃ Κυϑήριος ὠνόμασεν ἔχτριμμα. ᾿᾽άριστο- 
φάνης Ταγηνισταῖς (I521 K) 

φέρε, παῖ, ταχέως κατὰ χειρὸς ὕδωρ. 
παράπεμπε τὸ χειρόμαχτρον. 10 

σημειωτέον δὲ ὅτι καὶ μετὰ τὸ δειπνῆσαι κατὰ χειρὸς 
ἔλεγον. οὐχ ὡς ᾿ἀριστοφάνης ὁ γραμματικός φησιν 

c ὅτι πρὶν φαγεῖν οἵ ᾿Δττικοὶ κατὰ χειρὸς ἔλεγον, μετὰ 

δὲ τὸ δειπνῆσαι ἀπονίψασϑαι (supra p. 408. Ziogo- 

κλῆς Οἰνομάῳ (fr. 429) 15 

σκυϑιστὶ χειρόμαχτρον ἐκχκεκαρμένος. 
καὶ Ἡρόδοτος ἐν δευτέρᾳ (c. 122). Ξενοφῶν δ᾽ ἐν α΄ 
Παιδείας γράφει (3,5) Ὅταν δὲ τούτων τινὸς ϑίγῃς, 
εὐθὺς ἀποκαϑαίρῃ τὴν χεῖρα εἰς τὰ χειρόμακτρα. ὡς 
πάνυ ἀχϑόμενος ὅτι κατάπλεά σοι ἀπ᾽ αὐτῶν ἐγένετο. 20 

Πολέμων δ᾽ ἐν ἕχτῳ τῶν πρὸς Avvíyovov καὶ ᾿4δαῖον 
περὶ τῆς διαφορᾶς λέγει τοῦ κατὰ χειρὸς πρὸς τὸ νέψα- 

ἃ σϑαι (fr. 62 Pr). Ζημόνικος δ᾽ ἐν τῷ ̓ ἀχελωνίῳ τὸ πρὸ 
τοῦ δείπνου κατὰ χειρός φησι διὰ τούτων (IV ὅτ0 Μὴ" 

ἐσπουδάκει δ᾽ ἕκαστος ὡς ἂν ἑστιῶν 25 

ἅμα τ᾽ ὀξύπεινον ἄνδρα xci Βοιώτιον. 
τὸ γοῦν κατὰ χειρὸς περιέγραψ᾽. εἴπας ὅτι 

μετὰ δεῖπνον αὐτῷ τοῦτο γίνεται λαβεῖν. 

4 non intellego 14 ἀπονέίψασϑαι Nauck: τὸ νέψασϑαι A. 
16 ἐκδεδαρμένος Herw 19 ἀποκάϑαιρε A 25 ἐσθίων À: 
corr. Cas 21 περιγράφει πᾶς À: corr. Cob 
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ὠμολίνου δὲ μέμνηται Κρατῖνος ἐν ᾿ἀρχιλόχοις (114 K)* 
“ὠμολίνοις κόμη βρύουσ᾽ ἀτιμίας πλέως Σαπφὼ 
δ᾽ ὅταν λέγῃ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν μελῶν πρὸς τὴν e 
᾿Δἀφροδίτην (fr. 44 B) 

χειρόμαχτρα δὲ καγγονῶν 
πορφύρᾳ καταυταμενάτατι 
Μνᾶσις πέωψ᾽ ἀπὺ Φωκάας 

δῶρα τίμια [καγγόνων)]. 
κόσμον λέγει κεφαλῆς τὰ χειρόμακτρα, ὡς καὶ Ἕκα- 
ταῖος δηλοῖ ἢ ὃ γεγραφὼς τὰς περιηγήσεις ἐν τῇ 

᾿Δσίᾳ ἐπιγραφομένῃ (FHGI?25) 'γυναῖκες δ᾽ ἐπὶ τῆς 

κεραλῆς ἔχουσι χειρόμαχτρα. Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν τῇ 
β΄ φησί (ο. 122) ἱμετὰ δὲ ταῦτα ἔλεγον τοῦτον τὸν 
βασιλέα ξωὸν καταβῆναι κάτω εἰς ὃν οἵ Ἕλληνες 
“ἯΔιδην νομίζουσι κἀκεῖϑι συγκυβεύειν τῇ Δήμητρι. 
καὶ τὰ μὲν νικᾶν αὐτήν, τὰ δὲ ἑσσοῦσϑαι vx αὐτῆς" f 
καί μὲν πάλιν ἀναφικέσϑαι δῶρον ἔχοντα παρ᾽ αὐτῆς 
χειρόμακτρον χρύσεον. 80. τὸν δὲ τῷ χερνίβῳ ῥά- 
ναντα παῖδα διδόντα κατὰ χειρὸς Ἡρακλεῖ ὕδωρ, ὃν 
ἀπέχτεινεν ὃ Ἡρακλῆς κονδύλῳ, Ἑλλάνικος μὲν ἐν 
ταῖς ἱστορίαις "Aoyíav φησὶ καλεῖσθαι: δι᾿ ὃν καὶ 
ἐξεχώρησε Καλυδῶνος. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τῆς Φορω- 
νίδος Χερίαν αὐτὸν ὀνομάξει (FHG 145). Ἡρόδωρος 
δ᾽ ἐν ἑπτακαιδεχάτῃ τοῦ x«9' Ἡρακλέα λόγου (FHG 
II 36) Εὔνομον. καὶ Κύαϑον δὲ τὸν Πύλητος μὲν 
υἱόν, ἀδελφὸν δὲ ᾿ΔΑντιμάχου ἀπέκτεινεν ἄκων 'Hoa- 
κλῆς οἰνοχοοῦντα αὐτῷ, ὡς Νίκανδρος ἵστορεῖ ἐν 

2 πλέως Mein b x&y ysvov Wilam 6 extr τά (vel &) 
τοι Wilam Τ μάσεις À: corr. , Wilam ἔπεμψα πυφωπααὰς À: 
corr. censor Ienensis 8 καγγόνων del. cens. len 18 κἀκεῖ 
of À 16 ἰἐἰσοῦσϑαι et 17 xol μὴν A 23 Χαιρίας Eust. 1900, 
24 (non C) 25 κύανϑον C et lemma A 
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δευτέρῳ Οἰταικῶν (fr. 11 Schn), ὧ καὶ ἀνεῖσϑαί φησι 
, CAN MC / 2 , e , - 

τέμενος vzo τοῦ Ἡρακλέους ἐν Iloooyío, ὁ μέχρι νῦν 

προσαγορεύεσϑαι Οἰνοχόου. 
ἡμεῖς δ᾽ ἐνταῦϑα καταπαύσαντες τὸν λόγον ἀρχὴν 

ποιησόμεϑα τῶν ἑξῆς ἀπὸ τῆς τοῦ Ἡρακλέους ἀδη- 
φαγίας. 

I 

Ai1 (4λλ᾽ ὥσπερ δείπνου γλαφυροῦ ποικίλην εὐωχίαν 
τὸν ποιητὴν δεῖ παρέχειν τοῖς ϑεαταῖς τὸν σοφόν. 
ἵν᾽ ἀπίῃ τις τοῦτο φαγὼν καὶ πιών. ὅπερ λαβὼν 
χαίρει (τις). καὶ σκευασία μὴ ub T τῆς μουσικῆς, 

᾿ἀστυδάμας ὃ τραγικὸς ἐν Ἡρακλεῖ σατυρικῷ (p.604 N), 
ἑταῖρε, φησί, Τιμόκρατες. φέρε εἴπωμεν ἐνταῦϑα τοῖς 

προειρημένοις τὰ ἀκόλουθα ὅτι ἦν xci ὁ Ἡρακλῆς 
ἀδηφάγος. ἀποφαίνονται δὲ τοῦτο σχεδὸν πάντες 
ποιηταὶ καὶ συγγραφεῖς. ᾿Επίχαρμος μὲν ἐν Bovoi- 

ριδὲ λέγων (p.223 L) 
πρῶτον μὲν ai κ᾽ ἔσϑοντ᾽ ἴδοις νιν ἀποϑάνοις. 

βρέμει μὲν ὁ φάρυγξ ἔνδοϑ᾽. ἀραβεῖ δ᾽ ἁ γνάϑος, 
ψοφεῖ δ᾽ ὁ γομφίος. τέτριγε δ᾽ ὁ χυνόδων. 
σίζει δὲ ταῖς ῥίνεσσι. κινεῖ δ᾽ οὔατα. 

Ἴων δ᾽ ἐν Ὀμφάλῃ ἐμφανίσας αὐτοῦ τὴν ἀδηφαγίαν 
ἐπιφέρει (. ὅ11 N) 

ὑπὸ δὲ τῆς εὐφημίας 

1 οἰταιϊκῶν À ἸΤΩΝ εἰς ̂  ÁPXH ΤΟΥ 10 τοῦτο 
λαβὼν. καὶ φαγὼν ὥσπερ πιὼν χαίρει καὶ Α: corr. MIT. ipse 
conieci τοῦτο λαβὼν καὶ φαγὼν καὶ προσπιὼν (O» χαίρει 
18 πρῶτα et ἴδης et ἀποϑανης C fort. κἤσϑοντα, sed restat 
ἀποϑάνοις non minus corruptum 20 τέτρυγε δ᾽ (sic) Eust. 
870, 11: τέτριγ᾽ AC 

σι 

10 
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κατέπινε καὶ τὰ κᾶλα καὶ vovg ἄνϑρακας. 
παρὰ Πινδάρου δὲ τοῦτ᾽ εἴληφεν εἰπόντος (fr. 168 B) c 
ἑδιαβοῶν ϑερμὰ δ᾽ εἰς ἀνθρακιὰν στέψαν πυρὶ δ᾽ [εἰς 
ἀνϑρακιὰν στέψαν πυρὶ δ᾽] ὑπνόων τε σώματα. καὶ 
τότ᾽ ἐγὼ σαρκῶν τ᾽ ἐνοπὰν ἠδ᾽ ὀστέων στεναγμὸν 
βαρὺν qv ἰδόντα UC πολλὸς ἐν καιρῷ xoóvog. 

τοιοῦτον οὖν αὐτὸν ὑποστησάμενοι ταῖς ἀδηφαγίαις 
καὶ τῶν ὀρνέων ἀποδεδώχασιν αὐτῷ τὸν λάρον τὸν 
προσαγορευόμενον βουφάγον. 2. εἰσάγεται δὲ ὃ Ἣρα- 

κλῆς καὶ Δεπρεῖ περὶ πολυφαγίας ἐρίξζων ἐκείνου zQo-412 

καλεσαμένου. καὶ νενίκηκεν. Ζηνόδοτος δ᾽ ἐν δευ- 

τέρῳ ᾿Επιτομῶν Καύκωνός φησι τοῦ Ποσειδῶνος καὶ 

᾿“στυδαμείας τῆς Φόρβαντος γενέσϑαι τὸν 4επρέα, ὃν 
τὸν Ἡρακλέα κελεῦσαι δεθῆναι. ὅτε 4ὐγέαν τὸν μισϑὸν 
ἀπήτει. Ἡρακλῆς δ᾽ ἐκτελέσας τοὺς ἄϑλους ἔρχεται 
ἐπὶ Καύκωνας καὶ δεηϑείσης ᾿Δστυδαμείας διαλύεται 

πρὸς τὸν “επρέα. καὶ μετὰ ταῦτα ὁ “επρεὺς Ἡρακλεῖ 
ἐρίζει δίσκῳ καὶ ὕδατος ἀντλήσει καὶ ὅστις ἀναλώσει 

ϑᾶττον ταῦρον. καὶ λείπεται πάντα. εἶτα ϑωρηχϑεὶς b 

προκαλεῖται Ἡρακλέα καὶ ϑνήσκει ἐν τῇ μάχῃ. Μᾶτρις 
δ᾽ ἐν τῷ τοῦ Ἡρακλέους ἐγκωμίῳ καὶ εἰς πολυποσίαν 
φησὶ τὸν Ἡρακλέα προκληϑῆναι ὑπὸ τοῦ Ζεπρέως. 
καὶ πάλιν νικηϑῆναι. τὰ αὐτὰ ἱστορεῖ καὶ ὃ Χῖος 
δήτωρ Καύκαλος, ὁ Θεοπόμπου τοῦ -ἱστοριογράφου 
ἀδελφός. ἐν τῷ τοῦ Ἡρακλέους ἐγκωμίῳ. 

ὃ. χαὶ τὸν Ὀδυσσέα δὲ Ὅμηρος πολυφάγον καὶ 
λαίμαργον παραδίδωσιν ὅταν λέγῃ (η 915) 

1 καλὰ ἃ καλα C: corr. Schw 3 sqq. tradita exhibui, 
seclusa delevit fere Mus 12 xavxovov A: corr. C 13 et 16 
ἀστυδαμίας Ἄν: carp ἐν. 19). MM 6noE Ael. v. hd 94 18 
ἀντλῆσαι AC: corr. Schw ex Ael ἀναδώσει A: corr. C 19 
καλειπεται À: COrr. 
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ἀλλ᾽ ἐμὲ uiv δορπῆσαι ἐάσατε κηδόμενόν περ᾽ 
3 € , 

οὐ γάρ tL στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο 
U e 3 , , er , 3 , 

ἔπλετο. ἢ τ΄ ἐκέλευσεν 60 μνήσασϑαι ἀνάγκῃ 

καὶ μάλα τειρόμενον καὶ ἐνιπλησϑῆναι ἀνώγει. 
ὑπερβάλλουσα γὰρ ἐν τούτοις φαίνεται αὐτοῦ λαιμαργία 5 
μετὰ τοῦ μηδὲ ἐν δέοντι τὰ περὶ τῆς γαστρὸς γνω- 
μολογεῖν. ἐχρῆν γάρ. εἰ καὶ ἐλίμωττεν, διακαρτερεῖν 
? , -^ 

ἢ μετριάξειν τὰ περὶ τὴν τροφήν. τὸ δὲ τελευταῖον 

καὶ τὴν τελειοτάτην αὐτοῦ παρίστησι λαιμαργίαν καὶ 
γαστριμαργίαν (n 219)" 10 

ς A 7.9 b / M LJ RUE M 43 3; N ὡς καὶ ἐγὼ πένϑος uiv ἔχω φρεσίν" ἢ δὲ μάλ᾽ αἰεὶ 
2 p, , ^ , 2 , , ἐσθέμεναι κέλεται καὶ πινέμεν, ἐκ δέ μὲ πάντων 
ληϑάνει ὅσσ᾽ ἔπαϑον, καὶ ἐνιπλησϑῆναι ἀνώγει. 
- iJ 3 5 ^ , ^" ς , ' 

ταῦτα γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἐχεῖνος ὁ Σαρδαναάπαλλος εἰπεῖν 
Ἧ , , , ul 

ποτὲ ἂν ἑτολμησεν. γέρων τὲ ὧν 1ὅ 

ἤσϑιεν ἁρπαλέως χρέα v' ἄσπετα καὶ μέϑυ ἡδύ. 
4. Θεαγένης δ᾽ ὁ Θάσιος ἀϑλητὴς ταῦρον μόνος 
, ς , , ᾽ 2 , : κατέφαγεν. ὡς Ποσείδιππός φησιν ἐν ἐπιγράμμασι 

καίπερ συνϑεσίης ἔφαγόν ποτε Μῃόνιον βοῦν" 

πάτρη γὰρ βρώμην οὐκ ἂν ἐπέσχε Θάσος 20 
Ocvyévev. ἅσσα φαγὼν ἔτ᾽ ἐπήτεον. οὕνεκεν οὕτω 

χάλκεος ἑστήκω χεῖρα προισχόμενος. 
Μίλων δ᾽ ὃ Κροτωνιάτης. ὥς φησιν ὃ ἹΙεραπολίτης 

- Y 9, Θεόδωρος ἐν τοῖς περὶ ἀγώνων (FHG IV 513), ἤσϑιε 
μνᾶς κρεῶν εἴκοσι καὶ τοσαύτας ἄρτων οἴνου τε τρεῖς 25 

χοᾶς ἔπινεν. ἐν δὲ Ὀλυμπίᾳ ταῦρον ἀναϑέμενος τοῖς 
ὥμοις τετραέτη καὶ τοῦτον περιενέγκας τὸ στάδιον 
μετὰ ταῦτα δαιτρεύσας μόνος αὐτὸν κατέφαγεν ἐν μιᾷ 

16 versus non Homericus 18 ποσίδιππος À 19 et 20 
. . ey f NN 3 

graviter corrupti 21 εἵνεκεν À: corr. Cas, fort. ov ἕνεχ 
οὕτω, εἵνεκα τούτου Wilam 
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ἡμέρᾳ. Τίτορμός τε ὃ Αἰτωλὸς διηριστήσατο αὐτῷ 
βοῦν, ὡς ἱστορεῖ ὃ Αἰτωλὸς ᾿4λέξανδρος (p.249 M). 
Φύλαρχος δέ φησιν ἐν τῇ γ΄ τῶν ἱστοριῶν (FHG I 335) 
τὸν Μ|ύίλωνα ταῦρον καταφαγεῖν κατακλιϑέντα πρὸ τοῦ 

5 βωμοῦ τοῦ Zl.óg" διὸ καὶ ποιῆσαι εἰς αὐτὸν ωριέα 
τὸν ποιητὴν τάδε" 

τοῖος ἔην Μίλων, ov ἀπὸ χϑονὸς ἤρατο βροῖϑος. 
τετραέτη δαμάλην ἐν Ζιὸς εἰλαπίναις. 

N ^ Ld Ἁ , e , P d 

ὥμοις δὲ χτῆνος τὸ πελώριον ὡς νέον ἄρνα 418 
10 ἤνεγκεν δι’ ὅλης κοῦφα πανηγύρεως. 

ὅ χαὶ ϑάμβος μέν, ἀτὰρ τοῦδε πλέον ἤνυσε ϑαῦμα 
πρόσϑεν Πισαίου. ξεῖνε, ϑυηπολίου" 

ὃν γὰρ ἐπόμπευσεν βοῦν ἄξυγον, εἰς κρέα τόνδε 
| κόψας πάντα xcv ovv μοῦνος ἐδαίσατό viv. 

15 ᾿“στυάναξ δ᾽ ὁ Μιλήσιος τρὶς Ὀλύμπια νικήσας κατὰ 
τὸ ἑξῆς παγκράτιον, κληϑείς ποτε ἐπὶ δεῖπνον ὑπὸ b 
᾿ἀριοβαρξάνου τοῦ Πέρσου καὶ ἀφικόμενος ὑπέσχετο 
φαγεῖν πάντα τὰ πᾶσι παρασκχευασϑέντα καὶ κατέφαγε." 

τοῦ Πέρσου δ᾽ αὐτὸν ἀξιώσαντος. ὡς ὁ Θεόδωρος 

20 ἱστορεῖ (FHG IV 513), ἄξιόν τι ποιῆσαι τῶν κατὰ τὴν 
| ἐσχὺν φακὸν τῆς κλίνης περίχαλκον ὄντα κλάσας ἐξέ- 

τεινε μαλάξας. τελευτήσαντος δ᾽ αὐτοῦ καὶ κατακαυ- 

ϑέντος οὐκ ἐχώρησε μία ὑδρία τὰ ὀστέα. μόλις δὲ 
δύο. καὶ τὰ τοῖς ἐννέα ἀνδράσι παρεσκευασμένα 

3 παρὰ τῷ ᾿Αριοβαρξάνῃ εἰς τὸ δεῖπνον μόνον κατα- c 

φαγεῖν. 

D. χαὶ οὐδὲν παράδοξον τούτους τοὺς ἄνδρας ἀδη- 
φάγους γενέσϑαι" πάντες γὰρ οἵ ἀϑλοῦντες μετὰ τῶν 

12 πεισαίου α 1 ἀστυδάμας AC: corr. Mein 28 ὑδρεία 
Α 24—26 accuratius repetita quae supra narrata erant 
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γυμνασμάτων καὶ ἐσϑίειν πολλὰ διδάσκονται. διὸ καὶ 
Εὐριπίδης ἐν τῷ πρώτῳ Αἀὐτολύκῳ λέγει (fr. 2384 N)' 

4 4 4 

- Ἁ M , 206€ , 

κακῶν γὰρ ovrov μυρίων καϑ Ελλάδα 
3 M L5 , 3 2 m , 

οὐδὲν κακιὸν ἐστιν ἀϑλητῶν γένους" 

οἱ πρῶτα μὲν ζῆν οὔτε μανϑάνουσιν εὖ 
οὔτ᾽ ἂν δύναιντο πῶς γὰρ ὅστις ἔστ᾽ ἀνὴρ 

5 γνάϑου τε δοῦλος νηδύος 9' ἡσσημένος. 
, 3. » ; e ' , 

κτήσαιτ᾽ ἀν ὄλβον εἰς ὑπερβολὴν πατρός: 
οὐδ᾽ αὖ πένεσϑαι κἀξυπηρετεῖν τύχαις 
οἷοί r' ἔϑη γὰρ οὐκ ἐθισϑέντες καλὰ 
σκληρῶς διαλλάσσουσιν εἰς τἀμήχανα. 

10 λαμπροὶ δ᾽ ἐν my καὶ πόλεως ἀγάλματα 
φοιτῶσ᾽" ὅταν δὲ προσπέσῃ γῆρας πικρόν, 
τρίβωνες ἐκβαλόντες οἴχονται κρόκας. 
ἐμεμψάμην δὲ καὶ τὸν “Ἑλλήνων νόμον. 
oU τῶνδ᾽ ἕκατι σύλλογον ποιούμενοι 

15 τιμῶσ᾽ ἀχρείους ἡδονὰς δαιτὸς χάριν. 

τί γὰρ παλαίσας εὖ, τί δ᾽ ὠκύπους ἀνὴρ 
^ , E ^ , , - 
ἢ δίσκον ἄρας ἢ γνάϑον παίσας xcÀQg  . 
πόλει πατρῴᾳ στέφανον ἤρχεσεν λαβών: 

πότερα μαχοῦνται πολεμίοισιν ἐν χεροῖν 

20 δίσχους ἔχοντες ἢ Óv ἀσπίδων χερὶ 
, 3 e , , 

ϑείνοντες ἐχβαλοῦσι πολεμίους πατρας: 

οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα μωραίνεν πέλας 

στάς. ἄνδρας ... χρὴ σοφούς τε κἀγαϑοὺς 
φύλλοις στέφεσϑαι χὥστις ἡγεῖται πόλει 

25 κάλλιστα σώφρων καὶ δίκαιος ὧν ἀνήρ. 

2 ἐν τῷ σατυρικῷ Avr. Nauck, vix recte 8 γὰρ C: γε 
A. et C superscriptum 9 καὶ ξυνηρετεῖν À καὶ ξυνηρετμεῖν 
C: eorr. Galen, l p. 24 19 ἀρσηγνάϑον ἃ: corr. C 22 δέχ᾽ 
ἀσπίδων Lobeck 25 [στὰς] ἄνδρας uiv οὖν χρῆν τοὺς c. Cob 

10 

15 



5 ἐλεγείων Ξενοφάνους οὕτως εἰρηκότος (fr. 2 B) 

10 

15 

20 

25 

T 

ὅστις τε μύϑοις ἔργ᾽ ἀπαλλάσσει κακὰ 
μάχας τ᾽ ἀφαιρῶν καὶ στάσεις. τοιαῦτα γὰρ 
πόλει τε πάσῃ πᾶσί ὃ᾽ Ἕλλησιν καλά. 

401 

6. ταῦτ᾽ εἴληφεν ὁ Εὐριπίδης ἐκ τῶν τοῦ Κολοφωνίου 

? 3 ᾽ A » ^ , ^ 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ταχυτῆτι ποδῶν νίκην vig ἄροιτο 

ἢ πενταϑλεύων, ἔνϑα zfióg τέμενος 

πὰρ Πίσαο ῥοῇσ᾽ ἐν Ὀλυμπίῃ, εἴτε παλαίων 
ἢ καὶ πυχτοσύνην ἀλγινόεσσαν ἔχων. 

5 εἴτε τὸ δεινὸν ἄεϑλον ὃ παγχράτιον καλέουσιν, 
ἀστοῖσίν x' εἴη κυδρότερος προσορᾶν 

καί κε προεδρίην φανερὴν ἐν ἀγῶσιν ἄροιτο 
καί κεν σίτησιν δημοσίων κτεάνων 

ἐκ πόλεως καὶ δῶρον O οἱ κειμήλιον εἴη" 
10 εἴτε καὶ ἵπποισιν. ταῦτά κε πάντα ACXOL, 

E SR A [64 , , [204 Ἁ , , 

ovx ἐὼν ἄξιος ὥσπερ ἐγώ. ῥώμης γὰρ ἀμείνων 

ἀνδρῶν ἠδ᾽ ἵππων ἡμετέρη σοφίη. 
ἀλλ᾽ εἰκῇ μάλα τοῦτο νομίζεται, οὐδὲ δίκαιον 

προχρίνειν δώμην τῆς ἀγαϑῆς σοφίης. 
15 οὔτε γὰρ εἰ πύκτης ἀγαϑὸς λαοῖσι μετείη 

οὔτ᾽ εἰ πενταϑλεῖν οὔτε παλαισμοσύνην. 
οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τόπερ ἐστὶ πρότιμον 

ῥώμης ὅσσ᾽ ἀνδρῶν ἔργ᾽ ἐν ἀγῶνι πέλει, 
τοὔνεκεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίῃ πόλις εἴη. 

^ ; x , , l 2 2 ΟῚ - 
20 σμικρὸν δ᾽ ἂν τι πόλει χάρμα γένοιτ᾽ ἐπὶ τῷ, 

εἶ τις ἀεϑλεύων νικῷ Πίσαο παρ᾽ ὄχϑας" 
οὐ γὰρ πιαίνει ταῦτα μυχοὺς πόλεω 6. 

πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ὁ Ξενοφάνης κατὰ τὴν ἑαυτοῦ 

1 τε Musgrave:ys ἃ 10 εἴτέτι À: corr. Wakef 11 προσεραν 
Α: corr. Iacobs 13 σιτειη À: corr. Καὶ 15 κ᾽ εἰπάντα À: 
corr. Schw ἔζ[ Ὸ λαοῖσιν ἔτ᾽ εἴη Α: corr. Steph 

ATHENAEUS II. 26 

414 
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σοφίαν ἐπαγωνίξεται. διαβάλλων ὡς ἄχρηστον καὶ 
ἀλυσιτελὲς τὸ τῆς ἀϑλήσεως εἶδος. καὶ ὁ ᾿Δχαιὸς δὲ 
QD E n - , , - 2 τὸ , 
ὁ EgsrQievg περὶ τῆς εὐεξίας τῶν ἀϑλητῶν διηγού- 

μενός φησι (p.519 N)' 
Y ' M , , γυμνοὶ γὰρ O90vv, φαιδίμους βραχίονας 

"Bn σφριγῶντες ἐμπορεύονται, νέῳ 
στίλβοντες ἄνϑει καρτερὰς ἐπωμίδας" 
» O05 ΄ / ' - , 
ἄδην Ó ἑλαίου στέρνα καὶ ποδῶν κύτος 

5 χρίουσιν ὡς ἔχοντες οἴκοθεν τρυφήν. 
1. Ἡράκλειτος δ᾽ ἐν τῷ Ξενίξοντι 'EAévqv φησί 

τινα γυναῖκα πλεῖστα βεβρωκέναι. Ποσεέίδιππος Ó 

ἐν ἐπιγράμμασι Φυρόμαχον. εἰς ὃν καὶ τόδ᾽ ἐπέγραψε" 
Φυρόμαχον τὸν πάντα φαγεῖν βορόν. οἷα κορώνην 

παννυχικήν., αὕτη δωγὰς ἔχει κάπετος 
χλαίνης ἐν τρύχει Πελληνίδος. ἀλλὰ σὺ τούτου 

᾿ » , 2 , ' , 

καὶ χρῖε στήλην. Ἄττικε, καὶ στεφανοῦ, 

5 εἴ ποτέ GOL προχύων συνεχώμασεν. ἠλϑὲ δ᾽ ὃ μαυρὰ 
βλέψας ἐκ πελίων νωδὸς ἐπισκυνίων. 

ς , , ? ' ; , 
ὁ τριχιδιφϑερίας, μονολήκυϑος" ἔκ γὰρ ἀγώνων 

τῶν τότε ληναικὴν 1549  vzó Καλλιύπην. 
3 , z ^ —" μάραντος δὲ ὁ ᾿Ζλεξανδρεὺς ἐν τοῖς περὶ σκηνῆς 

ς , 

Ηρόδωρόν φησι τὸν Μεγαρέα σαλπιγχτὴν γενέσϑαι 
τὸ μὲν μέγεϑος πηχῶν τριῶν καὶ ἡμίσους. εἶναι δὲ 
καὶ τὰς πλευρὰς ἰσχυρόν: ἐσϑίειν δὲ ἄρτων μὲν χοί- 
νιχας ἕξ, κρεῶν δὲ λίτρας εἴκοσιν olov ἂν εὑρήκῃ, 

πίνειν δὲ χοᾶς δύο καὶ σαλπίζειν ἄμα σάλπιγξι δυσί. 

5 γυμνοὶ γὰρ ὀσφύν Καὶ 9 χρείουσιν À 11 ποσίδιππος 
Α: ον. Ο 16 χρεία ἐστηλην et 17 εἰπόντες οἱ &: corr. Salmas 
19 ὃ τριχιδιφϑείρας Α: corr. Mein (διφϑερίας Toup) γὰρ for- 
tasse corruptum 20 fort. ληναίην ut carmen intellegatur se- 
pulero inscriptum; nam ληνός i. q. σορός 22 sqq. cf. Poll. 
IV 89 25 εὑρήκει AC 
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κοιμᾶσϑαι δὲ ἔϑος εἶχεν ἐπὶ λεοντῆς μόνης. ἐσήμαινε δὲ 
σαλπίζων μέγιστον. "Agyog γοῦν πολιορκοῦντος Zíq-A15 

μητρίου τοῦ ᾿ἀντιγόνου καὶ οὐ δυναμένων τῶν στρα- 
τιωτῶν τὴν ἑλέπολιν προσαγαγεῖν τοῖς τείχεσι διὰ τὸ 

5 βάρος. ταῖς δύο σάλπιγξι σημαίνων ὑπὸ τῆς ἁδρότητος 
τοῦ ἤχου τοὺς στρατιώτας ἠνάγκασε προϑυμηϑέντας 
προσαγαγεῖν τὴν μηχανήν. ἐνίκησε δὲ τὴν περίοδον δε- 

κάκις καὶ ἐδείπνει καϑήμενος, ὡς ἱστορεῖ Νέστωρ £v 

τοῖς ϑεατρικοῖς ὑπομνήμασι. καὶ γυνὴ δὲ ἐσάλπισεν 
10 4yAeig ἡ Μεγακλέους ἐν τῇ πρώτῃ ἀχϑείσῃ μεγάλῃ 

πομπῇ ἐν ᾿Δλεξανδρείᾳ τὸ πομπικόν, περιϑέτην ἔχουσα 

καὶ λόφον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ὡς δηλοῖ Ποσείδιππος b 
ἐν ἐπιγράμμασιν. ἤσθιε δὲ καὶ αὐτὴ λίτρας μὲν 
κρεῶν δώδεκα, ἄρτων δὲ χοίνικας τέσσαρας καὶ ἔπινεν 

| 15 οἴνου χοᾶ. 

| 8. Διτυέρσας δὲ ἦν uiv υἱὸς Μίδου νόϑος, Κελαι- 
νῶν δὲ τῶν ἐν Φρυγίᾳ βασιλεύς. ἄγριος ἰδέσθαι καὶ 
ἀνήμερος ἄνϑρωπος., ἀδηφάγος δ᾽ ἰσχυρῶς. λέγει δὲ 

| περὶ αὐτοῦ Σωσέϑεος ὃ τραγῳδιοποιὸς ἐν δράματι 
| 20 Ζάφνιδι ἢ Διτυέρσαᾳ οὕτως (p.639,6 N)' 

ἔσϑει μὲν ἄρτους τρεῖς, ὄνους κανϑηλίους 

τρεῖς τῆς βραχείας ἡμέρας" πένει δ᾽ ἕνα 
καλῶν μετρητὴν τὸν δεκάμφορον πέϑον. c 

τοιοῦτός ἐστι καὶ ὁ παρὰ Φερεχράτει ἢ Στράττιδι 
|25 ἐν ᾿4γαϑοῖς, περὶ οὗ φησιν ( 146 K) : 

ἐγὼ κατεσϑίω μόλις τῆς ἡμέρας 
πένϑ᾽ ἡμιμέδιμν᾽, ἐὰν βιάξζωμαι. Β. μόλις; 

1 ἐσήμηινε A: corr C 3 καὶ om. C 11 περίϑετον 
κόμην Ael v. ἢ. 1,36 12 ποσίδιππος A 17 ἄγριος ἰδέσθαι 
fort. Sosithei verba 21 ἄρτους mythogr. Westerm. p. 346, 
21: αὐτοὺς ἃ ὄνους C et myth: ὅλους A 22 τρεῖς K: τρὶς 
AC 28 καλὸν et δὲ καρποφόρον A: corr. myth 

26* 
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ὡς ὀλιγόσιτος ἦσϑ'᾽ ἄρ᾽. ὃς κατεσϑίεις 
τῆς ἡμέρας μαχρᾶς τριήρους σιτία. 

Ξάνϑος δ᾽ ἐν τοῖς “υδιακοῖς ((ἨΘΊῚ 38) Καμβλητά 
φησι τὸν βασιλεύσαντα Πυδῶν πολυφάγον γενέσϑαι 
καὶ πολυπότην. ἔτι δὲ γαστρίμαργον. τοῦτον οὖν ποτε 

νυκτὸς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα κατακρεουργήσαντα κατα- 
φαγεῖν, ἔπειτα πρωὶ εὑρόντα τὴν χεῖρα τῆς γυναικὸς 
ἐνοῦσαν ἐν τῷ στόματι ἑαυτὸν ἀποσφάξαι, περιβοήτου 
τῆς πράξεως γενομένης. περὶ δὲ Θυὸς τοῦ Παφλα- 
γόνων βασιλέως ὅτι καὶ αὐτὸς ἦν πολυφάγος προει- 
ρήκαμεν (IV 144 δ), παραϑέμενοι Θεόπομπον ἕἧστο- 

ροῦντα ἐν τῇ πέμπτῃ καὶ τριακοστῇ (FHG 811). "4o- 
χίλοχος δ᾽ ἐν Τετραμέτροις Χαρίλαν εἰς τὰ ὅμοια 
διαβέβληκεν (fr. 79 B), ὡς οἵ κωμῳδιοποιοὶ Κλεώνυμον 
καὶ Πείσανδρον. περὶ δὲ Χαιρίππου φησὶ Φοινι- 
κέδης ἐν Φυλάρχῳ οὕτως (IV 510 M) 

τρίτον δὲ πρὸς τούτοισι τὸν σοφώτατον 
Χαίριππον. οὗτος, ὥσπερ οἶδας. ἐσϑίει 

μέχρι ἂν διδῷ τις ἢ λάϑῃ διαρραγείς. 
τοιοῦτ᾽ ἔχει ταμιεῖον ὥσπερ οἰκίας. 

9. Νικόλαος δ᾽ ὃ περιπατητικὸς ἐν τῇ τρίτῃ πρὸς 
ταῖς ἑκατὸν τῶν ἱστοριῶν (FHG III 415) Μιϑριδάτην 

φησὶ τὸν Ποντικὸν βασιλέα προϑέντα ἀγῶνα πολυ- 
φαγίας καὶ πολυποσίας (ἦν δὲ τὸ ἄϑλον τάλαντον 
ἀργυρίου) ἀμφότερα νικῆσαι. τοῦ μέντοι ἄϑλου ἐκ- 
στῆναι τῷ μετ᾽ αὐτὸν κριϑέντι Καλαμόδρυι τῷ Κυξι- 
κηνῷ ἀϑλητῇ. καὶ Τιμοκρέων δ᾽ ὁ 'Ρύδιος ποιητὴς καὶ 
ἀϑλητὴς πένταϑλος ἄδην ἔφαγε καὶ ἔπιεν, ὡς τὸ ἐπὶ 
τοῦ τάφου αὐτοῦ ἐπίγραμμα δηλοῖ (Simon. fr. 169 Β)" 

16 Φιλάρχῳ Di 17 τὸ τρίτον À: corr. Mus [19 φϑάσῃ 
Bruno Keil 98 δεννεφαγε À: corr. Mein 

15 

20 

25:: 

H 
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πολλὰ πιὼν καὶ πολλὰ φαγὼν καὶ πολλὰ κάκ᾽ εἰπὼν 
ἀνθρώπους κεῖμαι Τιμοκρέων 'Póotog. 

Θρασύμαχος δ᾽ ὁ Χαλκηδόνιος ἔν τινι τῶν προοι-410 
μίων (fr. 3 Tur) τὸν Τιμοκρέοντά φησιν ὡς μέγαν βασιλέα 

5 ἀφικόμενον καὶ ξενιξόμενον παρ᾽ αὐτῷ πολλὰ ἐμφο- 
ρεῖσϑαι. πυϑομένου δὲ τοῦ βασιλέως 0 τι ἀπὸ τούτων 
ἐργάζοιτο, εἶπε Περσῶν ἀναριϑμήτους συγκόψειν. καὶ 
τῇ ὑστεραίᾳ πολλοὺς x«9' ἕνα νικήσας μετὰ τοῦτο 
ἐχειρονόμησε. πυνϑανομένου δὲ τὴν πρόφασιν ὑπο- 

10 λείτεσϑαι ἔφη τοσαύτας, εἰ προσίοι τις, πληγάς 
Κλέαρχος δ᾽ ἐν πέμπτῳ βίων (FHG II 807) Καντιβάρι 

φησὶ τῷ Πέρσῃ. ὁπότε κοπιάσειε τὰς σιαγόνας ἐσθίων, 
χεχηνότι καϑάπερ εἰς ἄψυχον ἀγγεῖον εἰσαντλεῖν τὴν 
τροφὴν τοὺς οἰχείους. Ἑλλάνικος δ᾽ ἐν α΄ Zsvxa- 

15 λιωνείας (FHG I 48) ᾿Ερυσίχϑοναά φησι τὸν Μυρμιδόνος, 
ὅτι ἣν ἄπληστος βορᾶς, Ai9cve κληϑῆναι. Πολέμων 
δ᾽ ἐν α΄ τῶν πρὸς Τίμαιον (fr.39 Pr) παρὰ Σικελιώ- 

ταις φησὶν ᾿4δηφαγίας ἱερὸν εἶναι καὶ Σιτοῦς Ζήμη- 
τρος ἄγαλμα, οὗ πλησίον ἱδρῦσθαι καὶ ἹΙμαλίδος, c 

20 καϑάπερ ἐν Ζελφοῖς ερμούχου, ἐν δὲ Σκώλῳ τῷ 
Βοιωτιακῷ Μεγαλάρτου καὶ Μεγαλομάξου. 10. καὶ 

᾿Δλκμὰν δ᾽ ὁ ποιητὴς ἑαυτὸν ἀδηφάγον εἶναι παρα- 
δίδωσιν ἐν τῷ τρίτῳ διὰ τούτων (fr. 33) 

Lm ) 

καί ποχά τοι δώσω τρίποδος κύτος, 

25 IIIS OINE V oe apri ss A&' ἀγείρῃς. 
3 2.-» m JI. , N , 

ἀλλ᾽ ἔτι νῦν y ἄπυρος, τάχα δὲ πλέος 

ἔτνεος, οἷον ὃ παμφάγος ᾿Δλχμὰν 

9. 10 ἀπολείπεσϑαι AC: corr. Sauppe 11 καντιβαριν φ. τὸν 
Πέρσην AC: corr. Schw 17 ἐν ἐνάτωι πρὸς À: corr. Schw 
coll. III 109a 19 εἵμαλίδος ἃ cf. Hesych 20 ερμούχου 
corruptum 21 μεγαλάρτου καὶ μεγαλάρτου καὶ μεγαλομάξου 
A: cor C 25 ὠκένιλεα Γειρῆς A: lacunam not. Herm 
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5 ἠράσϑη χλιερὸν πεδὰ τὰς τροπάς. 
οὔ τι γὰρ ἦν τετυγμένον ἔσϑει... 
ἀλλὰ τὰ κοινὰ γάρ, ὥσπερ ὁ δᾶμος. 

ζατεύει. 

κἀν τῷ ε΄ δὲ ἐμφανίξει αὑτοῦ τὸ ἀδηφάγον λέγων 5 
οὕτως (fr.16) 

ὥρας δ᾽ ἔσηκε τρεῖς, ϑέρος 
καὶ χεῖμα κὠπώραν τρίταν 
καὶ τέτρατον τὸ ἦρ. ὅκα 
σάλλει μέν, ἐσϑίεν δ᾽ ἄδαν 10 

5 ovx ἔστι. 
Ava&íAag δ᾽ ὃ κωμικὸς περὶ Κτησίου τινὸς διαλεγό- 
μενος ἐν Xgvcoyoo δράματί φησιν (II 273 K) 

ἤδη σχεδόν τι πάντα ὅοι πλὴν Κτησίου. 
δείτνου γὰρ οὗτος, ὡς λέγουσιν οἵ σοφοί, 15 

ἀρχήν, τελευτὴν δ᾽ ovx ἐπίσταται μόνος. 
x&v Πλουσίοις (Ὁ. p.272) 

διαρραγήτω χἄτερος δειπνῶν τις εὖ, 
μὴ Κτησίας μόνος. B. τί γὰρ σὲ κωλύει; 
A. δείπνου γὰρ οὗτος. ὡς λέγουσιν οἵ σοφοί, 20 |! 
ἀρχήν. τελευτὴν δ᾽ ἔμαϑεν οὐδεπώποτε. | 

κἀν Χάρισι δὲ Κραναόν τινα συγκαταλέγει οὕτως 
αὐτῷ (p.273) : 

οὐκ ἐτὸς ἐρωτῶσίν (us» προσιόντες τινές" 
ὄντως ὁ Κραναὸς Κτησίου κατεσϑίει 35 |* 

ἔλαττον ἢ δειπνοῦσιν ἀμφότεροι συχνά; 

1 χαιερον παῖδα À: corr. Cas, χλιερὸν ἠράσϑη Bgk — 2 ἠὺ 
censor lenensis: οὐ A, fort. οὔτε, nam unum versiculum periisse 
metrum docet τετυμμένον A: corr. Cas 3 καινὰ A: corr. Cas 
8 χειμάχωι" παραν A: corr. cens, lenens 9. 10 τοηροκας ἀλλ᾽ 
εἰ uiv A: corr. Schw et Pors 10 ἐσθϑειεν A: corr. Pors 
14 πλήρη σχεδὸν Herw 24 us add. Di 
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Φιλέταιρος δ᾽ ἐν ᾿Δταλάντῃ (II 230 K) 
κἂν δέῃ. τροχάξζω στάδια πλείω Σωτάδου, 

δ , V ^ , e - 

τὸν Ταυρέαν δὲ τοῖς πόνοις ὑπερβαλῶ 

τὸν Κτησίαν vs τῷ φαγεῖν ὑπερδραμῶ. 
ὕ ᾿ἀνάξιππος Κεραυνῷ (ΟΥ̓ 464 M) 

e - AT 2 , m"! , 

ὁρῶ γὰρ ἕκ παλαίστρας τῶν φίλων 

προσιόντα μοι Ζάμιππον. B. (ἡ τοῦτον λέγεις 
τὸν πέτρινον, ὃν οἵ φίλοι καλοῦσί σοι 

᾿ 37 2 , , 317. : 
νυνὶ δι᾿ ἀνδρείαν Ksgovvov; εἰκοτῶς 

5 ἀβάτους ποιεῖν γὰρ τὰς τραπέζας οἴομαι 

αὐτὸν κατασκήπτοντα αὐταῖς τῇ γνάϑῳ. 
2 , jS 7 c ' , ' ' - 
ἐν τούτοις ἐδήλωσεν ὁ κωμικὸς διότι καὶ τὸ δρᾶμα 

Κεραυνὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐπιγέγραφε. Θεόφιλος δ᾽ ἐν 
᾿Επιδαύρῳ (II 414 K)' 

᾿Δτρεστίδας τις Μαντινεὺς λοχαγὸς qv, 
ἀνδρῶν ἁπάντων πλεῖστα δυνάμενος φαγεῖν. 

ἐν δὲ Παγχρατιαστῇ παραγαγὼν τὸν ἀϑλητὴν ὡς πολλὰ 
ἐσθίοντα φησιν (p. 475) 

ἑφϑῶν μὲν σχεδὸν 

τρεῖς μνᾶς. B. λέγ᾽ ἄλλο. A. δυγχίον, κωλῆν, πόδας 
τέτταρας ὑείους, B. Ἡράκλεις. 4. βοὸς δὲ τρεῖς. 
ὄρνιϑ᾽, B. "AzxoAAov. λέγ᾽ ἕτερον. Α. σύκων δύο 

5 μνᾶς. B. ἐπέπιες δὲ πόσον; 4. ἀκράτου δώδεκα 
κοτύλας. B. ἴάπολλον, Ὧρε καὶ Σαβάξιε. 
11. χαὶ ἔϑνη δὲ ὅλα εἰς πολυφαγίαν ἐκωμῳωδεῖτο, 

411 

b 

ὡς τὸ Βοιωτόν. Εὔβουλος γοῦν ἐν ᾿Δντιόπῃ φησί 
(II 169 K)' 

8 ταυρίτην AC: corr. Valek 4 ὑπερδραμῶ formam finxit 
ludibundus 7 7 add. Schw 8 τὸν mérQuvOv τοῦτον οἵ φίλοι 
ΑΟ: ὃν Di, “πέτρινον videtur corruptum 11 αὐταῖς C: αὐτῆι Δ, 
fort. ἐς αὐτὰς 21 ὑιοὺς et τρις A: corr. ΠΠ96 Ὁ 28 ἔπιες À: corr. 
Tac 24 ἀπολλόδωρε A: corr. Valeken σεβάξιε A. fort. recte 
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6 πώνειν μὲν ἁμὲς καὶ φαγεῖν ucA' ἀνδρικοὶ 
καὶ καρτερεῖμεν, τοῖς δ᾽ ᾿4ϑηναίοις λέγειν 

καὶ μικρὰ φαγέμεν, τοὶ δὲ Θηβαῖοι μέγα. 
καὶ ἐν Εὐρώπῃ (p.116) 

χτίξζε Βοιωτῶν πόλιν. 

ἀνδρῶν ἀρίστων ἐσϑίειν δι’ ἡμέρας. 
καὶ ἐν Ἴωνι (p. 111)" 

οὕτω 69009 ἐστὶ τοὺς τρόπους Βοιώτιος 

ὥστ᾽ οὐδὲ δειπνῶν. ὡς λέγουσ᾽, ἐμπίπλαται. 
d ἐν δὲ Κέρκωψι (p.181) 

μετὰ ταῦτα Θήβας ἦλϑον. οὗ τὴν νύχϑ'᾽ ὅλην 
τήν 9' ἡμέραν δειπνοῦσι καὶ κοπρῶν᾽ ἔχει 
ἐπὶ ταῖς ϑύραις ἕκαστος. οὗ πλήρει βροτῷ 
οὐκ ἔστι μεῖξον &ya90v' ὡς χεζητιῶν 
μακρὰν βαδίζων. πολλὰ δ᾽ ἐσθίων ἀνήρ, 
δάκνων τὰ χείλη παγγέλοιός ἐστ᾽ ἰδεῖν. 

ἐν δὲ τοῖς MvGoig πρὸς τὸν Ἡρακλέα ποιεῖ τινα τάδε 

λέγοντα (p.187) 

σὺ μὲν τὸ Θήβης, ὡς λέγεις, πέδον λιπών. 
ἀνδρῶν ἀρίστων ἐσϑίειν δι᾿ ἡμέρας 

e ὅλης τραχήλους καὶ κοπρῶνας πλησίον ... 

Δίφιλος δὲ ἐν Βοιωτίῳ (II 547 K)' 
οἷος ἐσθίειν πρὸ ἡμέρας 

ἀρξάμενος ἢ πάλιν πρὸς ἡμέραν. 
Μνησίμαχος Βουσίριδι (II 436 K) 

εἰμὶ γὰρ Βοιώτιος 

1 πονεῖν μὲν ἄμες ἃ πονεῖν ἄμμες Οἱ corr. Ahrens. μάλ᾽ Pors: 
uiv À om. C, nisi forte φαγέμεν fuit 2. καρτερὴ μὲν À: corr. 
Ahrens τοὶ δ᾽ ᾿ϑηναῖοι Cas, sed etiam insequentia corrupta 
12 κόπρων À: corr. Cas 18 βροτῶν A: corr. Cas 15 ἀσϑμαΐί- 
vov ἀνήρ Mein, ἰδίων ὦ. Fritzsche 24 εἶτα wol πάλιν Mein 
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ὀλίγα μὲν λαλῶν. B. δίκαια ταῦτα. Α. πολλὰ δ᾽ 
&69 iov. 

"άλεξις Toogovío (II 383 K) 
νῦν δ᾽ ἵνα μὴ παντελῶς Βοιώτιοι 

φαίνησϑ'᾽ εἶναι τοῖς διασύρειν ὑμᾶς εἰϑισμένοις, — f 
ὡς ἀκίνητοι νῦν εἶναι βοᾶν καὶ πονεῖν μόνον 
καὶ δειπνεῖν ἐπιστάμενοι διὰ τέλους τὴν νύχϑ' ὅλην, 

5 γυμνοῦϑ᾽ αὑτοὺς ϑᾶττον ἅπαντες. 
᾿Δχαιὸς δ᾽ ἐν "A9Aotg (p. 579 Ny 

πότερα ϑεωροῖς εἶτ᾽ ἀγωνισταῖς λέγεις; 

B. πόλλ᾽ ἐσθίουσιν, ὡς ἐπασκούντων τρόπος. 418 

A. ποδαποὶ γάρ εἰσιν οἵ ξένοι; B. Βοιώτιοι. 
ἐκ τούτων εἰκός ἐστι καὶ ᾿Ερατοσϑένη ἐν ταῖς ἐπι- 

στολαῖς (p. 199 B) Πρεπέλαον φῆσαι ἐρωτηϑέντα τί αὐτῷ 
δοκοῦσιν εἶναι Βοιωτοὶ εἰπεῖν" “τί γὰρ ἄλλο ἢ τοιαῦτα 
ἐλάλουν. οἷα ἂν καὶ τὰ ἀγγεῖα φωνὴν λαβόντα, ὁπόσον 
ἕκαστος χωρεῖ. Πολύβιος δ᾽ ὃ Μεγαλοπολίτης ἐν τῇ 
εἰκοστῇ τῶν ἱστοριῶν φησιν (ο. 4, 1. 6,5) ὡς Βοιωτοὶ b 

μεγίστην δόξαν λαβόντες κατὰ τὰ Δευκχτρικὰ κατὰ 
μικρὸν ἀνέπεσον ταῖς ψυχαῖς καὶ ὁρμήσαντες ἐπ᾽ 
εὐωχίας καὶ μέϑας διέϑεντο καὶ κοινωνεῖα τοῖς φίλοις. 
πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἐχόντων γενεὰς ἀπεμέριζον τοῖς 
συσσιτίοις τὸ πλέον μέρος τῆς οὐσίας, ὥστε πολλοὺς 

εἶναι Βοιωτῶν οἷς ὑπῆρχε δεῖπνα τοῦ μηνὸς πλείω 

τῶν εἰς τὸν μῆνα διατεταγμένων ἡμερῶν. διόπερ 

1 λαλῶν Mein: ἄλλων A personas distinxit Herw 6 ἀκί- 
vqto. φρεσὶ καὶ βοᾶν καὶ πώνειν K (πίνειν Cas) 8 ἑαυτοὺς 

14 ΤΠΙ|επέλαον K: πρέπελλον A (πρόπελλον lemma) πέμ- 
πεῖον C 16 πόσον AC: corr. K 2084. Polybii verba epi- 
tomatoris opera obscurata corrigere non audeo 24 δεῖπνα 
Pol: δειηνὰ ἃ δειλινὰ C 
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Μεγαρεῖς μισήσαντες αὐτῶν τὴν τοιαύτην κατάστασιν 
ἀπένευσαν εἰς τοὺς ᾿᾽Δχαιούς. 

19. x«l Φαρσάλιοι δὲ κωμῳδοῦνται ὡς πολυφάγοι. 
Μνησίμαχος γοῦν ἐν Φιλίππῳ φησί (II 441 K): 

τῶν Φαρσαλίων 5 

ἥκει vig, ἵνα {καὶΣ τὰς τραπέξας καταφάγῃ; 

B. οὐδεὶς πάρεστιν. 4. εὖ γε δρῶντες. ἀρά που 
ὀπτὴν κατεσϑίουσι πόλιν ᾿Δ4χαικήν;: 

ὅτι δὲ καὶ πάντες Θετταλοὶ ὡς πολυφάγοι διεβάλλοντο 
Κράτης φησὶν ἐν Λαμίᾳ ( 180 K) 10 | 

ἔπη τριπήχη Θετταλικῶς τετμημένα. 

τοῦτο δ᾽ εἶπεν Og τῶν Θετταλῶν μεγάλα κρέα τεμνόν- 
των. Φιλέταιρος δ᾽ ἐν Παμπαδηφόροις (II 233 K) 

καὶ χειροβαρὲς σαρχὸς ὑείας Θετταλότμητον κρέας. 
ἔλεγον δὲ καὶ Θετταλικὴν ἔνϑεσιν τὴν μεγάλην. "Eg- 15 
μιππος [Μοίραις (1235 K)* 

ὁ Ζεὺς δὲ τούτων οὐδὲν ἐνθυμούμενος 

uvov ξυνέπλαττε Θετταλικήν τιν᾽ ἔνϑεσιν. 

ταῦτα δὲ καπανικὰ εἴρηκεν ᾿“ριστοφάνης ἐν Ταγη- 
νισταῖς (1 519 K) 20 ly 

τί πρὸς τὰ Πυδῶν δεῖπνα καὶ τὰ Θετταλῶν: — 
τὰ Θετταλικὰ μὲν πολὺ καπανικώτερα. 

οἷον τὰ ἁμαξιαῖα Θετταλοὶ γὰρ τὰς ἀπήνας καπάνας 
ἔλεγον. έναρχος Σκύϑαις (II 472 K) 

ἑπτὰ δὲ καπάνας ἔτρεφον εἰς Ὀλύμπια. ; 95 

B. τί λέγεις; (χαπάνας; oL A.xcxáveg Θετταλὺ —— 

πάντες καλοῦσι τὰς ἀπήνας. Β. μανϑάνω. ᾿ 

Ll 

6 καὶ add. Grot — 11 ἐπεὶ Α: corr. Cas — 18 τιν᾽ Herw: 
τὴν A 22 καὶ τὰ Θετταλικῶν À καὶ τὰ Θετταλικὰ C: καὶ del. 
Stephanus, Θετταλῶν Mein 25 Ὀλυμπίαν A: corr. Mein 26 
suppl. Cob (καπάνας: 4. vat Herm) 

* 
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13. Αἰγυπτίους δὲ Εκαταῖος ἀρτοφάγους φησὶν 
(FHG I20) εἶναι κυλλήστιας ἐσθίοντας, τὰς δὲ κρυιϑὰς 

εἰς ποτὸν καταλέοντας. διὰ ταῦτα καὶ ΄άλεξις ἐν τῷ 

περὶ αὐταρχείας ἔφη μετρίᾳ τροφῇ κεχρῆσϑαι τὸν 
5 Βόκχοριν καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ Νεόχαβιν. καὶ Πυϑα- 
γόρας δ᾽ ὃ Σάμιος μετρίᾳ τροφῇ ἐχρῆτο. ὡς ἱστορεῖ 
ύκων ὃ ᾿Ιασεὺς ἐν τῷ περὶ Πυϑαγορείου (fov). 
οὐκ ἀπείχετο δὲ ἐμψύχων, ὡς ᾿“ριστόξενος εἴρηκεν. f 
᾿πολλόδωρος δὲ ὁ ἀριϑμητικὸς καὶ ϑῦσαί φησιν 

10 αὐτὸν ἑκατόμβην ἐπὶ τῷ εὑρηκέναι ὅτι τριγώνου ὀρ- 
ϑογωνίου (ἣΣ τὴν ὀρϑὴν γωνίαν ὑποτείνουσα ἴδον 
δύναται ταῖς περιεχούσαις" 

ἡνίκα Πυϑαγόρης τὸ περικλεὲς εὕρετο γράμμα, 
κλεινὸς ἐφ᾽ ᾧ κλεινὴν ἤγαγε βουϑυσίην. 

15 ἦν δὲ χαὶ ὀλιγοπότης ὃ Πυϑαγόρας καὶ εὐτελέστατακι9 
διεβίου, ὡς καὶ πολλάκις μέλιτι μόνῳ ἀρκεῖσθαι. τὰ 
παραπλήσια δ᾽ ἱστορεῖται καὶ περὶ ᾿Δριστείδου καὶ 
᾿Επαμεινώνδου καὶ Φωκίωνος καὶ Φορμίωνος τῶν 
στρατηγῶν. Μάνιος δὲ Κούριος 0 Ρωμαίων στρατηγὸς 

90 ἐπὶ γογγυλίσι διεβίω πάντα τὸν χρόνον" καὶ Σαβίνων 
αὐτῷ πολὺ χρυσίον προσπεμπόντων ovx ἔφη δεῖσθαι 
χρυσίου, ἕως ἂν τοιαῦτα δειπνῇ. ἱστορεῖ δὲ ταῦτα 

Μεγακλῆς ἐν τῷ περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν (FHG IV 443). 
14. τῶν δείπνων δὲ πολλοὶ τὰ μέτρια ἀσπάζονται. 

95 ὡς ΄άλεξις ἐν Φιλούσῃ παραδίδωσιν (II 390 ΚΚ b 

ἀλλ᾽ ἔγωγέ τοι τὰ δέοντ᾽ ἔχων 
τὰ περιττὰ μισῶ" τοῖς ὑπερβάλλουσι γὰρ 

8 ᾿Δλεξῖνος Mein 7 πυϑαγορίου A: βίου add. K coll. Iambl. 
v. Pyth. p. 162 N 11 ἡ add. Mus γωνία ἡ À γωνίαν ἡ C: 
corr. Mus 18 ἐπαμινώνδου A: corr. C 19 xovoíov AC: 
corr. Mus 20 Σαυνιτῶν Victorius 26 τοι et ἔχων Mein: 
tov et ἔχειν ἃ 
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τέρψις uiv οὐκ ἔνεστι, πολυτέλεια δέ. 

JV svóou£vo (II 392 Κ)᾽ 

τὰ περιττὰ μισῶ. τοῖς ὑπερβάλλουσι γὰρ 
δαπάνη πρόσεστιν, ἡδονὴ δ᾽ οὐδ᾽ ἡτισοῦν. 

ἐν δὲ Συντρόφοις (II 816 K)* σι 

ς ς M € M , 5 3a» € , 

ὡς ἡδὺ πᾶν τὸ μέτριον᾽ οὔϑ᾽ ὑπεργέμων 
3 , - LA , 3 2 e , 

e ἀπέρχομαι νῦν οὔτε κενὸς, ἀλλ ἡδέως 

ἔχων ἐμαυτοῦ. Μενησίϑεος γάρ φησι δεῖν 
φεύγειν ἁπάντων τὰς ὑπερβολὰς ἀεί. 

2 , 2E C , 2 3 - ς ΄ὔ 

“Αρίστων δ᾽ ὁ φιλόσοφος ἐν ᾿Ερωτικῶν Ὁμοίων δευ- 10 
, , , ι , ᾿ - 

τέρῳ Πολέμωνα φησι vov "AxaÓqucewov παραινεῖν 
^ ^ , [x4 

τοῖς ἐπὶ δεῖπνον πορευομένοις φροντίζειν ὅπως ἡδὺν 

πότον ποιῶνται μὴ μόνον εἰς τὸ παρόν, ἀλλὰ καὶ εἰς 
Ἁ ἢ) , S2 ec , 3 v 

τὴν αὔριον. Τιμόϑεος ὃ ὁ Koóvovog £x τῶν πολυ- 

τελῶν καὶ στρατηγικῶν δείπνων παραληφϑεὶς ὑπὸ 15 ἢ" 

ἃ Πλάτωνος εἰς τὸ ἐν ᾿ἡκαδημείᾳ συμπόσιον καὶ ἑστια- 
ϑεὶς ἀφελῶς καὶ μουσικῶς ἔφη ὡς οἵ παρὰ Πλάτωνι 
δειπνοῦντες καὶ τῇ ὑστεραίᾳ καλῶς γίνονται. ὃ δ᾽ 

Ἡγήσανδρος ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν ἔφη (FHG IV 420) 
ὡς καὶ τῇ ὑστεραίᾳ 0 Τιμόϑεος ἀπαντήσας τῷ Πλά- 30 ἢ᾿ 

Ξ ec - 3 ΄ 3 - - TOVL εἰπεν᾽ '"vutig, ὦ Πλάτων, sev δειπνεῖτε μᾶλλον 

εἰς τὴν ὑστεραίαν ἢ τὴν παροῦσαν ἡμέραν. Πύρρων 

δ᾽ ὁ Ἠλεῖος τῶν γνωρίμων τινὸς αὐτὸν ὑποδεξαμένου 
πολυτελῶς (u£v, ....» δέ, ὡς (0» αὐτὸς ἱστορεῖ, “εἰς 

M , cx , er M , κ᾿ er e , L 

e τὸ λοιπόν, εἶπεν, οὐχ ἥξω πρὸς σέ, ἂν οὕτως vzoO£yn, 25]: 
ἵνα μήτε ἐγὼ σὲ ἀηδῶς ὁρῶ καταδαπανώμενον οὐκ 
3 ^ , à , - - 

ἀναγκαίως μήτε σὺ ϑλιβόμενος κακοπαϑῆς. μᾶλλον 

γὰρ ἡμᾶς τῇ μεϑ᾽ ἑαυτῶν συνουσίᾳ προσῆκόν ἐστιν 
, e ^" - ΄ » , S δ 

εὐεργετεῖν ἡ τῷ πλήϑει τῶν παρατιϑεμένων. (ὧν) οἱ 

8 δεῖ AC: corr. Mus — 22 ἢ ἐς τὴν ΑΒ]. v. h. 2, 18 24 la- 
cunam not. K, fort. φορτικῶς δέ ὁ add. Dobr 29 ὧν add. Cas 
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διακονοῦντες τὰ πλεῖστα δαπανῶσιν. 1. 4vvríyovog 

δ᾽ ὁ Καρύστιος ἐν τῷ Μενεδήμου βίῳ (p.99 Wil) τὴν 
διάταξιν διηγούμενος τοῦ παρὰ τῷ φιλοσόφῳ συμπο- 
σίου φησὶν ὅτι ἠρίστα μὲν δεύτερος ἢ τρίτος καϑ' 

5 αὑτόν" x&v ἔδει καὶ τοὺς λοιποὺς παρεῖναι δεδειπνη- 
κότας. ἦν γὰρ τὸ τοῦ Μενεδήμου τοιοῦτον ἄριστον. f 
μετὰ δὲ ταῦτα εἰσεκάλουν τοὺς παραγινομένους" ὧν, 

ὡς ἔοικεν, ὅτε προτερήσειαν ἔνιοι τῆς ὥρας, ἀνακάμ- 
πτοντὲς παρὰ τὰς ϑύρας ἀνεπυνϑάνοντο τῶν ἐξιόντων 

10 παίδων ví τὸ παρακείμενον εἴη καὶ πῶς ἔχοι τῆς τοῦ 

χρόνου συμμετρίας τὸ ἄριστον. ὅτε μὲν οὖν ἀκούσειαν 
λάχανον ἢ τάριχος, ἀνεχώρουν, ὅτε δ᾽ ὅτι κρεάδιον. 
εἰσήεσαν εἰς τὸν ἐπὶ τοῦτο παρεσκευασμένον οἶκον. 
ἦν δὲ τοῦ μὲν ϑέρους ἡτοιμασμένη ψίαϑος ἐφ᾽ ἕκάστης4530 

15 κλίνης. τοῦ δὲ χειμῶνος κώδιον: προσχεφάλαιον δὲ 
αὐτὸν φέρειν ἕκαστον ἔδει. τὸ δὲ περιαγόμενον πο- 
τήριον οὐ μεῖζον ἦν κοτυλιαίου, τράγημα δὲ ϑέρμος 
μὲν ἢ κύαμος συνεχῶς, ποτὲ δὲ καὶ τῶν ὡρίων εἰσε- 
φέρετό τι. τοῦ μὲν ϑέρους ἄπιος ἢ δόα, τοῦ δ᾽ ἔαρος 

20 ὦχροι, κατὰ δὲ τὴν χειμερινὴν ὥραν ἰσχάδες. μαρ- 
τυρεῖ δὲ καὶ περὶ τούτων Πυκόφρων ὁ Χαλκιδεὺς 
γράψας σατύρους Μενέδημον, ἐν οἷς φησιν ὃ Σιληνὸς 
πρὸς τοὺς σατύρους (p.636 N) 

παῖδες κρατίστου πατρὸς ἐξωλέστατοι. b 

| 25 ἐγὼ μὲν ὑμῖν, ὡς ὁρᾶτε, στρηνιῶ" 
δεῖπνον γὰρ οὔτ᾽ ἐν Καρίᾳ, μὰ vovg ϑεούς,. 
οὔτ᾽ ἐν 'Ῥίδῳ τοιοῦτον οὔτ᾽ ἐν “υδίᾳ 

5 κατέχω δεδειπνηκώς. Ἄπολλον, ὡς καλόν. 

5 xor Wilam: καὶ AO . 18 ἐπὶ τούτωι Δ: corr. C 16 
αὐτὸν C: αὐτῶν A 18 ὡρίων C et Diog. L 2, 139: ὡραίων ἃ 
24 πατρὸς Canter: παιδὸς AC 
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καὶ προελϑών᾽" 

ἀλλὰ κυλίκιον 
e M c L. - - , 
ὑδαρὲς ὃ παῖς περιῆγε τοῦ πεντωβόλου, 
ἀτρέμα παρεξεστηκός" O0 τ᾽ ἀλιτήριος 

, ᾽ , H 
x«i δημόκοινος ἐπεχόρευε δαψιλὴς 

5 ϑέρμος, πενήτων καὶ τρικλίνου συμπότης. 
ἑξῆς δέ φησιν ὅτι ζητήσεις ἦσαν παρὰ zórov: 

τράγημα γὰρ 
ὁ σωφρονιστὴς πᾶσιν ἐν μέσῳ λόγος. 

E C * 4 δὴ , , 3 1 UN 
ἱστορεῖται δὲ καὶ ὅτι πολλάκις συνόντας αὐτοὺς ἐπὶ 

" ec M , M er - ἋΣ ^ 

πλεῖον “ὃ ὄρνις κατελάμβανε τὴν ἕω καλῶν, τοῖσι δὲ 
οὐδέπω κόρος. 16. ᾿“ρχεσίλαος δ᾽ ἑστιῶν τινας, καὶ 
ἐλλιπόντων τῶν ἄρτων νεύσαντος τοῦ παιδὸς ὡς οὐκ 

ἔτ᾽ εἰσίν, ἀνακαγχάσας καὶ τὼ χεῖρε συγκροτήσας “οἷόν 
τι. ἔφη. τὸ συμπόσιόν ἐστιν ἡμῶν. ἄνδρες φίλοι" 
ἄρτους ἐπιλελήσμεϑ᾽ ἀρκοῦντας πρίασϑαι. τρέχε δή, 
παῖ. καὶ τοῦτ᾽ ἔλεγεν αὐτὸς γελῶν" καὶ τῶν παρόν- 
vOv δ᾽ ἄϑρους ἐξεχύϑη γέλως καὶ διαγωγὴ πλείων 

21 / ' , e e , Ξ 
ἐνέπεσεν καὶ διατριβή, ὥστε ἥδυσμα γενέσϑαι τῷ 
συμποσίῳ τὴν τῶν ἄρτων ἔνδειαν. ἄλλοτε δὲ ὁ 4o- 
κεσίλαος ᾿Ζπελλῇ τῷ γνωρίμῳ προστάξας καϑυλίσαι 

τὸν οἶνον. ἐπειδὴ δια τὴν ἀπειρίαν ἐκεῖνος τὰ μὲν 
2 , ' ? je ^ ' , 3 ΄ ἐτάραττεν, τὰ δ᾽ ἐξέχει. καὶ πολὺ ϑολώτερος ἐφαίνετο 
ὃ οἶνος. ὑπομειδιάσας ἔφη" “ἐγὼ δὲ καϑυλίσαι προσέ- 

3 , M ^ , ? ^ er 3 2 

ταξα ἀνθρώπῳ μηδὲν ἑωρακότι ἀγαϑὸν ὥσπερ οὐδ 

ἐγώ. ἀνάστηϑι οὖν σύ, ᾿Δρίδεικες" σὺ δὲ ἀπελϑὼν 

1 προσελϑὼν Α: corr. Mus 5 δημόνικος À: corr. Cas 
ἐπεχώρευε Α ἐξεχόρευσε Ο 6 τρικλίνους A: corr. II p. ὅδα, 
κοῦ τρικλίνων Methner 11 Lycophronis versus gic refecit 
Mein: ὃ τὴν ἕω καλῶν | ὄρνις κατέλαβε x1À 14 ἀναπαχχάσας 
À χεῖρει A: corr. m. rec 26 ἀριδικες ἃ cf. Wilamowitz 
Antig. Car. p. 77 

10 

15 
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τὰ ἑχτὰ τρύπα. ταῦτα δ᾽ οὕτως εὔφραινε καὶ ἐξιλάρου e 

τοὺς παρόντας ὡς εὐθυμίας πληροῦσϑαι. 
11. οἵ δὲ νῦν συνάγοντες ἐπὶ τὰ δεῖπνα καὶ μά- 

λιστα ot ἀπὸ τῆς καλῆς ᾿4λεξανδρείας βοῶσι, κεκρά- 

γασι, βλασφημοῦσι τὸν oivoyóov, τὸν διάκονον. τὸν 
μάγειρον" κλαίουσι δ᾽ οἵ παῖδες τυπτόμενοι κονδύλοις 

ἄλλος ἄλλοϑεν. καὶ οὐχ οἷον οἵ κεκλημένοι μετὰ 
πάσης ἀηδίας δειπνοῦσιν, ἀλλὰ κἂν τύχῃ ϑυσία τις 
οὖσα, παρακαλυψάμενος o ϑεὸς οἰχήσεται καταλιπὼν f 
οὐ μόνον τὸν οἶκον, ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν ἅπασαν. 
γελοῖον γάρ ἐστιν αὐτὸν τὸν» εὐφημίαν κηρύξαντα 
καταρᾶσϑαι τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς τέκνοις. καὶ τοῖς δει- 

πνοῦσι δ᾽ ἂν εἴποι o τοιοῦτος (B 381) 

νῦν δ᾽ ἔρχεσϑ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν "Agra. 
τῷ γὰρ τοιούτῳ ὁ οἶκος (Soph. OT 4) 

ὁμοῦ μὲν ϑυμιαμάτων γέμει, 
ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων. 491 

τούτων λεχϑέντων ἔφη τις τῶν παρόντων" “παραιτη- 

τέον εἰς ταῦτ᾽ ἀποβλέποντάς ἐστι vo γαστρίζεσϑαι. 
“ἀτελὲς γὰρ δεῖπνον οὐ ποιεῖ παροινίαν. ὡς ἄμφις 
φησὶν ἐν Πανί (1 344 K), οὐδὲ ὕβρεις καὶ προπηλα- 
κισμούς. ὡς άλεξις ἐν Ὀδυσσεῖ ὑφαίνοντι μαρτυρεῖ 

διὰ τούτων (II 354 K)* 

φιλεῖ γὰρ ἡ μακρὰ συνουσία 
καὶ τὰ συμπόσια τὰ πολλὰ καὶ καϑ' ἡμέραν ποιεῖν 
σκῶψιν, ἡ σκῶψις δὲ λυπεῖ πλεῖον ἢ τέρπει πολύ. 

τοῦ κακῶς λέγειν γὰρ ἀρχὴ γένετ᾽" ἂν δ᾽ εἴπῃς ἅπαξ, b 
5 εὐϑὺς ἀντήκουσας᾽ ἤδη λοιδορεῖσϑαι λείπεται, 

3 ἐπὶ om. C non recte 11 αὐτὸν om. C: αὐτὸν τὸν Mein, 
τὸν Wilam 20 δεῖπνον γὰρ ἀτελὲς Kock 26 πλέον AC: 
corr. Schw 
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εἶτα τύπτεσθαι δέδεικται καὶ παροινεῖν. ταῦτα γὰρ 
κατὰ φύσιν πέφυκεν οὕτως" καὶ τί μάντεως ἔδει; 

18. καὶ Μνησίμαχος δὲ ἐν Φιλίππῳ διὰ τὸν ὑπερ- 
βάλλοντα κόρον ἐν τοῖς δείπνοις παράγει τι συμπό- ἱ 
σιον πολέμου παρασκευὴν ἐπαγγελλόμενον καὶ ὡς ἀλη- 5. 
ϑῶς κατὰ τὸν χαριέστατον Ξενοφῶντα (Hell 8, 4, 17) 

€ πολέμου ἐργαστήριον. λέγει δ᾽ οὕτως (II 441 K)* 

ἄρ᾽ οἶσϑα (GU) 
ὁτιὴ πρὸς ἄνδρας ἐστί σοι μαχητέον, 
o? τὰ ξίφη δειπνοῦμεν ἠκονημένα. 10: 
ὄψον δὲ δᾷδας ἡμμένας καταπίνομεν; 

5 ἐντεῦϑεν εὐϑὺς ἐπιφέρει τραγήματα 
ἡμῖν ὁ παῖς μετὰ δεῖπνον ἀκίδας Κρητικχᾶς. 
ὥσπερ ἐρεβίνϑους. δορατίων τε λείψανα 

κατεαγότ᾽, ἀσπίδας δὲ προσκεφάλαια καὶ 

ϑώρακας ἔχομεν, πρὸς ποδῶν δὲ σφενδόνας 

10 καὶ τόξα. καταπέλταισι δ᾽ ἐστεφανώμεϑα. 
d καὶ ὃ Κολοφώνιος δὲ Φοῖνιξ φησίν (fr. 3 By 

Νίνου κάδοι μάχαιρα καὶ κύλιξ αἰχμή. 
κόμη δὲ τόξα, δήιοι δὲ κρητῆρες. 
ἵπποι δ᾽ ἄκρητος κἀλαλὴ ᾿μύρον ysics. 

ἐν δὲ τῷ Παρασίτῳ "AAstig περὶ πολυφάγου τινὸς 

ἐιδαλεγόμενός φησι (II 364 K)' 

καλοῦσι δ᾽ αὐτὸν πάντες οἵ νεώτεροι | 
Παράσιτον ὑποκόρισμα" τῷ δ᾽ οὐδὲν μέλει. T 
δειπνεῖ δ᾽ ἄφωνος Τήλεφος. νεύων μόνον 
πρὸς τοὺς ἐπερωτῶντάς τι, ὥστε πολλάκις 

1 B. ante ταῦτα add. Wilam 22. τιμᾶν τέως A: corr. Cas 
8 σὺ add. Pors — 10 ἠκονημένοι AC: corr. Eust. 1085, 47 17 
καταπέλται À, καταπέλταις C: corr. Pors 18 0 om. A add. € 
20 κύμβη δὲ τόξα Haupt 21 χεῖτε Lachm: κεῖται A 25 
μέλλει À: corr. C 
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5 αὐτὸν ὁ xexAgxog τὰ Σαμοϑράκι᾽ εὔχεται e 
λῆξαι πνέοντα καὶ γαληνίσαι ποτέ. 
χειμὼν ὁ μειρακίσκος ἐστὶ τοῖς φίλοις. 

Ζέφιλος δ᾽ ἐν Ἡρακλεῖ περί τινος τῶν ὁμοίων δια- 

5 λεγόμενος διέξεισιν (II 556 K)' 

ἐμὲ μὲν οὐχ ὁρᾷς πεπωκότα 
ἤδη τ᾽ ἀχροϑώρακ᾽ ὄντα καὶ ϑυμούμενον, 
τονδὶ δὲ ναστὸν ᾿Ζστίωνος μείζονα 

ἤδη σχεδὸν δωδέκατον ἠριστηκότα: 
0 διὸ καλῶς ἔλεγεν ὃ Βορυσϑενίτης Βίων οὐ δεῖν ἀπὸ 

τῆς τραπέξης τὰς ἡδονὰς πορίζεσϑαι. ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ f 
φρονεῖν. ó δ᾽ Εὐριπέδης φησί (£.212 Ny 

φαύλῃ διαίτῃ προσβαλὼν ἥἤσϑη στόμα. 
ὡς τῆς ἀπὸ τῶν προσφορῶν τέρψεως περὶ τὸ στόμα 

5 μᾶλλον γινομένης. Αἰσχύλος v ἐν Φινεῖ (fr. 253 N)' 
καὶ ψευδόδειπνα πολλὰ μαργώσης γνάϑου 
ἐρρυσίαξζον στόματος ἐν πρώτῃ χαρᾷ. 

ἐν Σϑενεβοίᾳ δ᾽ ὁ Εὐριπέδης περὶ εὐτελείας λέγων 
(fr. 612)" 

0 βίος δὲ πορφυροῦς ϑαλάσσιος. 

οὐκ εὐτράπεζος. ἀλλ᾽ ἐπάκτιοι φάτναι. 422 
ὑγρὰ δὲ μήτηρ. ov πεδοστιβὴς τροφὸς 
ϑάλασσα" τήνδ᾽ ἀροῦμεν. ἐκ ταύτης βίος 

5 βρόχοισι καὶ πέδαισιν οἴκαδ᾽ ἔρχεται. 

5 19. μέγα γὰρ ἀνθρώποις κακὸν ἡ γαστήρ. περὶ ἧς 
φησιν Γάλεξις ἐν Συναποϑνήσκουσι (II 814 K) 

μάϑοις τ᾽ ἂν οἷον ἀνθρώποις κακόν 

8 τόνδ᾽ ἴδεν ἀστὸν ἃ: corr. Heringa ᾿Δστερίωνος Herw coll. 
Paus. 1, 95,5 18 ἤσϑην AC: corr. Stob. ἢ. 63, 2 — 17 ερρυ- 
σιας οἷον στόματος À: corr. Lobeck, ἐρρυσιάσϑη K πρωτιοχαραι 
A:corr. Mus, at dubito 20 πορφυρέων Mein, sufficiet πορφυρέως 
22 παιδοστιβὴς À: corr. C 21 κακὸν ἀνθρώποις ΑΟ: corr. Grot 

ATHENARUS II. 21 
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ἐστιν ἡ γαστήρ. διδάσκει δ᾽ oi ἀναγκάζει 8᾽ ὅσα. 
t| τις ἀφέλοι τοῦτ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν τὸ μέρος ἀπὸ τοῦ 

σώματος. | 

b οὔτ᾽ ἂν ἀδικοῖτ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς οὔϑ᾽ ὑβρίζοι r&v ἑκών. 
5 νῦν δὲ διὰ ταύτην ἅπαντα γίνεται τὰ δυσχερῆ. 5 
“Δίφιλος δ᾽ ἐν Παρασίτῳ (II 560 K) 

εὖ y' 0 χατάχρυσος εἶπε πόλλ᾽ Εὐριπίδης, 
νικᾷ δὲ (fr.907 N) ἱχρεία μ᾽ ἡ ταλαίπωρός τέ μου 
γαστήρ. ταλαιπωρότερον οὐδέν ἐστι γὰρ 
τῆς γαστρός" εἰς ἣν πρῶτον ἐμβαλεῖς (0G v» 10 

5 οὐχ ἕτερον (εἰς) ἀγγεῖον. ἐν πήρᾳ φέροις 
c ἄρτους ἄν. ἀλλ᾽ οὐ fouóv, ἢ διαφϑερεῖς. 

εἰς σπυρίδα μάξας ἐμβαλεῖς, ἀλλ᾽ οὐ φακῆν᾽" 
οἰνάριον εἰς λάγυνον, ἀλλ᾽ οὐ χκάραβον. 
εἰς τὴν ϑεοῖς ἐχϑρὰν δὲ ταύτην εἰσφόρει 15. 

10 πάνϑ᾽ ἑαυτοῖς μηδὲν ὁμολογούμενα. 
xov προστίϑημι τἄλλα, διότι πανταχοῦ 
διὰ τὴν τάλαιναν πάντα ταῦτα γίνεται. 

καὶ Κράτης δ᾽ ὁ xvvixóg, ὥς φησι Σωσικράτης ἐν 

ταῖς Διαδοχαῖς, ἐπερράπισε Ζ]ημήτριον τὸν Φαληρέα 20]: 

d σὺν τῇ πήρᾳ τῶν ἄρτων καὶ λάγυνον πέμψαντα οἴνου" 
εἶϑε γάρ, ἔφη. τὰς κρήνας x«l ἄρτους ἦν φέρειν. 
Στίλπων δ᾽ οὐ κατεπλάγη τὴν ἐγχράτειαν καταφαγὼν 
σκόροδα καὶ κατακοιμηϑεὶς ἐν τῷ τῆς Μητρὸς τῶν 
ϑεῶν ἱερῷ" ἀπείρητο δὲ τῷ τούτων τι φαγόντι μηδὲ 35: 

2 ταῦτ᾽ A: corr. C. ἄρ᾽ ἡμῶν Mein, fort. ἀφειδῶν 4 οὐδ᾽ 
ἂν AC: corr. Di ὑβρίζοιτ᾽ ἂν AC: corr. Ahrens 7. 8 sie 
distinxit K 9. γὰρ οὐδέν ἐστι AC: corr. Mus — 10. 11 πρῶτον 
(πάντ᾽ àv C) ἐμβαλεῖς ἀλλ᾽ οὐχ Er. ἀγγ. AC: corr, Wilam, prae- 
terea fort. ἐμβάλλεις 1 εἰσφορεῖς Grot — 16 czavó' lacobs 
τὰ πάνϑ'᾽ Mus 18 ταύτην (pro ταῦτα) OC πᾶντα γίγνεται 
κακά Mein, cf. Eur. fr. 907 20 cf. Diog. L 6, 5, 90 
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εἰσιέναι. ἐπιστάσης δὲ αὐτῷ τῆς ϑεοῦ κατὰ τοὺς 
ὕπνους καὶ εἰπούσης ὅτι 'φιλόσδοφος ὦν. ὦ Στίλπων, 
παραβαίνεις τὰ νόμιμα, καὶ τὸν δοχεῖν ἀποκρίνασϑαι 
[κατὰ τοὺς ὕπνους] σὺ δέ μοι πάρεχε ἐσϑίειν καὶ 
σκορόδοις οὐ xorcouau." 

20. ἐπὶ τούτοις ὁ Οὐλπιανὸς ἔφη᾽ ᾿ἐπεὶ δεδείπνα- e 

uev (εἴρηκε δὲ οὕτως Ἅλεξις ἐν Κουρίδι (11334 K)* ἐπεὶ 
πάλαι δεδείπναμεν᾽, Εὔβουλος Προκχρίδι (II 19ὅ K) 

“ἡμεῖς δ᾽ οὐδέπω δεδείπναμεν᾽ καὶ πάλιν" “ὃν χρὴ δε- 
δειπνάναι πάλαι, καὶ ᾿ἀντιφάνης ἐν Acovíóg (1 τὸ K) 

ἀλλὰ πρὶν δεδειπνάναι 
ἡμᾶς παρέσται, 

καὶ ᾿ἀριστοφάνης ἐν Προαγῶνι (1 511 K): 
ὥρα βαδίζειν μοὐστὶν ἐπὶ τὸν δεσπότην" 
ἤδη γὰρ αὐτοὺς οἴομαι δεδειπνάναι. 

καὶ ἐν ΖὨαναίσιν (p. 455) 

ἤδη παροινεῖς (ἐφ) ἐμὲ πρὶν δεδειπνάναι, f 
x«i Πλάτων Σοφισταῖς (1638 K) καὶ ᾿Επικχράτης ὃ 
᾿ΔΑμβρακιώτης — μέσης δ᾽ ἐστὲ κωμῳδίας ποιητής -- 
ἐν ᾿Δμαξόσιν (II 282 K) 

δεδειπνάναι γὰρ ἄνδρες εὐκαίρως πάνυ 
δοκοῦσί μοι. 

καὶ ἠρίσταμεν δ᾽ εἴρηκεν ᾿ριστοφάνης ἐν Ταγηνι- 
σταῖς (I520 K)- 

ὑποπεπώκαμεν .., ὦνδρες, καὶ καλῶς ἠρίσταμεν, 
καὶ Ἕρμιππος ἐν Στρατιώταις (1 2342 K)' “ἡριστάναι423 

4 glossam del. Mein 8 προχρέδη A 14 nuoicriv À: 
corr. Di 117 ἐς add. Cob (εἰς Brunck) 18 σοφιστῆι A: corr. 
Bekk. anecd. 89, 26 21 ἐνδειπνάναι A: corr. Cas ἄνδρες A: 
corr. Mein 26 ἀριστάναι À: corr. Phot. s. v 

27* 
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[καὶ παριστάναι) τουτί᾽, Θεόπομπος Καλλαίσχρῳ 
(1738 K)' 

ἠρίσταμεν" δεῖ γὰρ συνάπτειν τὸν λόγον. 
καταριστᾶν δὲ εἴρηκεν ἐν τῷ Πολιτικῷ ᾿Δντιφῶν 
οὕτως (fr. τ9 Τα)" “τ᾽ ἄν τις πράγματα τὰ ἑαυτοῦ ἢ τὰ 5 
τῶν φίλων κατηρίστηκεν. παραδεδειπνημένος δ᾽ εἴρη- 

xtv Augg ἐν Πλάνῳ οὕτως (II 245 Κ) 'παραδεδειπνη- 
μένος, παῖδες. πάλαι.) — 231. ἱτοῖς οὖν ϑεοῖς᾽ κατὰ τον 

Πλάτωνα, ὡς ἐν Φιλήβῳ φησίν (p.61 bc), “εὐχόμενοι 
χεραννύωμεν, εἴτε Ζιόνυσος ei9' “Ἥφαιστος si9' ὅστις 10. 

ϑεῶν ταύτην τὴν τιμὴν εἴληχε τῆς συγκράσεως. καϑ-΄ | 
ἅπερ γὰρ ἡμῖν οἰνοχόοις τισὶν παρεστᾶσιν κρῆναι. 

καὶ μέλιτος μὲν ἂν ἀπεικάξοι τις τὴν τῆς ἡδονῆς. τὴν 
δὲ τῆς φρονήσεως νηφαντικὴν καὶ ἄοινον αὐστηφοῦ 

τινος καὶ ὑγιεινοῦ ὕδατορ᾽ ἃς προϑυμητέον ὡς καλ- 18 
λιστα συμμιγνύναι. ὥρα οὖν πίνειν ἡμῖν ἐστι. καὶ 
τῶν παίδων τις ἐκ τοῦ κυλιχείου τῶν ποτηρίων παρα- 

φερέτω" ὁρῶ γὰρ πλῆϑος καλῶν καὶ ποικίλων ἔχπω- 
| μάτων» δοϑέντος οὖν ποτηρίου μεγάλου ἔφη “ἀλλ᾽ 
ἀκρατέστερόν uo, ὦ παῖ, τῷ κυάϑῳ πληρῶν ἔγχει εἰς 20 
τὴν κύλικα, μὴ κατὰ τὸν χκωμῳδιοποιὸν ᾿ἀντιφάνην. 

ὃς ἐν Ζιδύμοις φησί (II 44 Κ)" 
τὸ ποτήριόν μοι τὸ μέγα προσφέρει λαβών. 
ἐνεχεάμην ἄκρατον" “ἔγχει, παιδίον, 

κυάϑους ϑεῶν τε καὶ ϑεαινῶν μυρίους" 25. 
ἔπειτ᾽ ἐπὶ τούτοις πᾶσι τῆς σεμνῆς ϑεᾶς Ϊ 

5 καὶ τοῦ γλυκυτάτου βασιλέως διμοιρίαν.᾽ 

1 glossam del. Dobr ὅ ὅτι δὴ Mein (pro ὅτ᾽ ἄν), praestat 
ὅτε δὴ — 17 κυλικίου A: corr. Schw 20 Eyyes, A: corr. ed. 
Das 23 πρόσφερ᾽ “ἐκλαβών Mein 24 ἐπεχεάμην À: corr. 
Kock ἔγχει Mein: οὐχὶ αὶ 26 εἶτ᾽ A: corr. Koppiers 



I 421 

ἐμοὶ οὖν, ὦ παῖ, ξωρότερον κέραιρε᾽ οὔπω γὰρ A£yo- 
μὲν περὶ ἀριϑμοῦ κυάϑων. δείξω δὲ ὅτι καὶ ὁ κύαϑος ἃ 
εἴρηται καὶ τὸ ἀκρατέστερον, καὶ περὶ οἰνοχόων. 
99. πρότερον δέ μοι λέξεται περὶ τοῦ ξωρότερον. 

᾿ντιφάνης Μελανίωνι (II 72 K) 
τοῦτον ἐγὼ κρίνω μετανιπτρίδα τῆς Tywe(ag 

πίνειν ξωροτέρῳ χρώμενον oivoyog. 
ἐν δὲ “άμπωνι (p. 68)" 

ὁ δεῖν᾽ ᾿Ιάπυξ, κέρασον εὐζωρέστερον. 
Ἔφιππος ᾿Εφήβοις (II 255 K) 

φιάλην ἑκατέρᾳ 
ἔδωκε κεράσας ζωρότερον Ὁμηρικῶς. e 

τινὲς δὲ xal τὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ (1203) ζωρότερον δὲ 
κέραιρε᾽ οὐκ ἄκρατον σημαίνειν φασίν, ἀλλὰ ϑερμόν, 
ἀπὸ τοῦ ξωτικοῦ καὶ τῆς ζέσεως" ἑταίρων γὰρ παρόν- 
τῶν νέον ἐξ ὑπαρχῆς κεράννυσθαι χρατῆρα (οὐχ 
ἄτοπον. ἄλλοι δὲ τὸ εὔκρατον, ὥσπερ τὸ δεξιτερὸν 
ἀντὶ τοῦ δεξιοῦ. τινὲς δέ, ἐπεὶ οἵ ἐνιαυτοὶ ὧροι λέ- 

γονται καὶ τὸ ξα ὅτι μέγεϑος ἢ πλῆϑος σημαίνει, 

ξωρὸν τὸν πολυέτη λέγεσϑαι. 4έφιλος δ᾽ ἐν Παιδε- 
ρασταῖς φησιν (II 559 K)' 

ἔγχεον σὺ δὴ πιεῖν. f 
B. εὐξωρότερόν ys νὴ Zt, ὦ παῖ, δός" τὸ γὰρ 
ὑδαρὲς ἅπαν τοῦτ᾽ ἐστι τῇ ψυχῇ κακόν. 

Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ μέϑης (v.116 W) ξωρό- 
τερόν φησιν εἶναι τὸ κεχραμένον, παρατιϑέμενος 

Ἐμπεδοκλέους τάδε (τ. 182 St)* 

αἶψα δὲ ϑνητὰ φύοντο. τὰ πρὶν μάϑον ἀϑάνατ᾽ εἶναι,434 

ὅ μειλανέωνι À: corr. Kock 10 ἐφηβὼς A 16 οὐκ 
add. Sehw coll. Plut. q. symp. V 4 19 τὸ £« Plut: τὰ £ói« 
AC 23 B. add. Naber παῖ, δός Cas: παῖδες A 
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ζωρά vc τὰ πρὶν ἄκρητα. διαλλάσσοντα χελεύϑους. 
28. χύαϑον δ᾽ ἐπὶ τοῦ ἀντλητῆρος Πλάτων εἴρηκεν 
ἐν Giov. οὕτως (I θῦο K) 

τῷ στόματι τὸν κύαϑον ὧδ᾽ εἰληφότες. 
καὶ ἐν Πρέσβεσι (1633 K) 6 

χυάϑους ὅσους ἐκλέπτεϑ'᾽ ἕχάστοτε. 
"ρχιππος ἸΙχϑύσι (1683 K) 

κύαϑον ἐπριάμην παρὰ Ζίαισίου. 
τοιοῦτόν ἐστιν καὶ τὸ ἐν Εἰρήνῃ ᾿ριστοφάνους 
(v. 540)" 10 | 

ὑπωπιασμέναι 
«(ἁπαξάπασαι xal κυάϑους προσκείμεναι)" 

τὰ γὰρ ὑπώπια τοῖς κυάϑοις περιϑλώμενα ἀμαυροῦται. 
μνημονεύει τοῦ χυάϑου καὶ Ξενοφῶν ἐν πρώτῳ 
Παιδείας (3,9) καὶ Κρατῖνος, ἔτι δ᾽ ᾿᾽Δριστοφάνης 15! 
πολλαχοῦ xci Εὔβουλος ἐν Ὀρϑάννῃ. Φερεκράτης 
δ᾽ ἐν Πήροις ᾿ἀργυροῦν χύαϑον᾽ ὠνόμασε (1 1τ4 K). 
Τίμων δ᾽ ἐν δευτέρῳ Σίλλων ἀρυσαίνας κέκληκε τοὺς 
κυάϑους φάσκων οὑτωσί (fr 46 W)' ᾿ἀπληστοίνους τ᾽ 

c ἀρυσαίνας, ἀπὸ τοῦ ἀρύσασϑαι ὀνομάσας. καλοῦνται 20 
ὃὲ xal ἀρυστῆρες καὶ ἀρύστιχοι. Σιμωνέδης (t.25 By 

ἔδωκεν οὐδεὶς οὐδ᾽ ἀρυστῆρα τρυγός. 
᾿“ριστοφάνης δ᾽ ἐν Σφηξίν (v. 855) 

ἐγὼ γὰρ εἶχον τούσδε τοὺς ἀρυστίχους. 
Φρύνιχος Ποαστρίαις (1381 K) ᾿χύλικ᾽ ἀρύστιχον.᾽ 28)" 
ἔνϑεν x«l ἡ ἀρύταινα. ἔλεγον δὲ καὶ ἔφηβον «τὸν 

τοιοῦτον σκεῦος. Og Ζηνοφάνης ἐν τῷ Συγγενικῷ. 
Πολύβιος δ᾽ ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν (ο. 45) καὶ 

6 ἐκλεπτέτην Bergk 12 add. Schw 13 προσϑλῶσι 
schol. Arist 17 κυάϑιον Poll. 6, 105 18 et 20 ἀρυσάνας 
A: corr. Mein coll. p. 445e 26 τὸ add. Di, cf. schol. Vesp. 855 
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ποταμόν τινα ἀναγράφει Κύαϑον καλούμενον περὶ ἃ 
᾿Δρσινόην πόλιν Αἰτωλίας. 24. τῷ δὲ ἀκρατέστερον 
ὙὙπερεέδης κέχρηται ἐν τῷ κατὰ ΖΙημοσϑένους (p.21 B?) 
γράφων οὕτως" εἰ μέν τις ἀκρατέστερον ἔπιεν, ἐλύπει 

5 σέ. τούτῳ ὅμοιόν ἐστι τὸ ᾿ἀνιηρέστερον᾽ (B 190) καὶ 
τὸ ἐν Ἡλιάσιν Αἰσχύλου (fr. 69) ᾿ἀφϑονέστερον λίβα. 
καὶ Emzíy«ouog δὲ ἐν Πύρρᾳ (p.250 1) εὐωνέστερον 
ἔφη. καὶ ἐν τῷ κατὰ “Ιημάδου δὲ ὁ Ὑπερεέδης 
εἴρηκε (ἔν. 89 B) ἱῥαδιεστέραν τὴν πόλιν. τῷ δὲ κε- 

1ὸ ραννύειν κέχρηται Πλάτων μὲν ἐν Φιλήβῳ (p.61 ὁ) 
τοῖς δὴ ϑεοῖς, ὦ Πρώταρχε, εὐχόμενοι κεραννύωμεν.᾽ 
καὶ ᾿Δλκαῖος ἐν ερῷ γάμῳ (1 τῦ9 K)' ᾿χεραννύουσιν e 
ἀφανίζουσί τε’ Ὑπερείδης 4ηλιακῷ (fr. 12 B)' "xol 
τὸν χρατῆρα τὸν Πανιώνιον χοινῇ οὗ Ἕλληνες κεραν- 

1ῦ νύουσιν. νοχόουν τε παρὰ τοῖς ἀρχαίοις of εὐγε- 
νέστατοι παῖδες, ὡς ὃ τοῦ Μενελάου υἱός (ο 141)" 

ὠνοχόει δ᾽ υἱὸς Μενελάου κυδαλίμοιο. 
καὶ Εὐριπίδης δ᾽ ὁ ποιητὴς ἐν παισὶν ὠνοχόησε. 
Θεόφραστος γοῦν ἐν τῷ περὶ μέϑης φησί (ἔν. 119 W) 

20 πυνθάνομαι δ᾽ ἔγωγε καὶ Εὐριπίδην τὸν ποιητὴν 

οἰνοχοεῖν ᾿4ϑήνησι τοῖς ὀρχησταῖς καλουμένοις. ὠρ- f 

χοῦντο δὲ οὗτοι περὶ τὸν τοῦ ᾿ἡ“πόλλωνος νεὼν τοῦ 
Ζηλίου τῶν πρώτων ὄντες ᾿ϑηναίων καὶ ἐνεδύοντο 
ἱμάτια τῶν Θηραικῶν. ὁ δὲ "4moAAov οὗτός ἐστιν 

ὅ ᾧ τὰ Θαργήλια ἄγουσι, καὶ διασῴξεται Φλυῆσιν ἐν 
τῷ δαφνηφορείῳ γραφὴ περὶ rovrov. τὰ αὐτὰ ἱστορεῖ 
x«i Ἱερώνυμος ὁ Ῥόδιος AguovoréAovg ὧν μαϑητής, 

[e] 

92 τῷ s: τὸ A. 3 ὑπερίδης AC 4 ἔπινεν Mein 5 ἀνεα- 
ρέστερον A: corr. C 7 πύρα À 9.10 κεραννύουσι À: corr. C 
23 πρώτ..-ντὲς Α (charta laesa): suppl. Valcken 234 Θήραια 
ἱμάτια habent Hes. s. v. et Poll. 6, 48 25 φυληισι A: corr. 
Valck 26 δαφνηφορίωι A 
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425x«l οὗτος ἐν τῷ περὶ μέϑης. Σαπφώ vs ἡ καλὴ πολ- 

λαχοῦ Πάριχον τὸν ἀδελφὸν ἐπαινεῖ ὡς οἰνοχοοῦντα 
ἐν τῷ πρυτανείῳ τοῖς Μυτιληναίοις. καὶ παρὰ 'Po- 

μαίοις δὲ οἵ εὐγενέστατοι τῶν παίδων τὴν λειτουργίαν 
ταύτην ἐχτελοῦσιν ἐν ταῖς δημοτελέσι τῶν ϑυσιῶν. 

πάντα τοὺς Αἰολεῖς μιμούμενοι, ὡς καὶ κατὰ τοὺς 

τόνους τῆς φωνῆς. 2D. τοσαύτη δ᾽ ἦν ἡ τῶν παλαιο- 
τέρων τρυφὴ περὶ τὰς πολυτελείας ὥστε μὴ μόνον 
οἰνοχόους ἔχειν, ἀλλὰ καὶ οἰνόπτας. ἀρχὴ γοῦν ἐστιν 
οἵ οἰνόπται παρὰ ᾿4ϑηναίοις. ἧς μνημονεύει ἐν ταῖς 

Πόλεσιν Εὔπολις ἐν τούτοις (1 814 K)* 

οὖς δ᾽ οὐκ ἂν εἴλεσϑ᾽ οὐδ᾽ ἂν οἰνόπτας προ τοῦ. 
νυνὶ στρατηγοὺς 2... ὦ πόλις, πόλις, 
ὡς εὐτυχὴς εἶ μᾶλλον ἢ καλῶς φροΊῖοι 

οἱ δὲ οἰνόπται οὗτοι ἐφεώρων τὼ ἐν τοῖς δείπνοις, εἰ 
κατ᾽ ἴσον πίνουσιν οἵ συνόντες. καὶ ἦν ἡ ἀρχὴ εὐτε- 
Ang, ὡς ὃ ῥήτωρ φησὶ Φιλῖνος ἐν τῇ Κροκωνιδῶν 
διαδικασίᾳ (I1 819 Tur)' καὶ ὅτι τρεῖς ἦσαν οἵ οἰνόπται, 
οἵτινες χαὶ παρεῖχον τοῖς δειπνοῦσι λύχνους καὶ 

ϑρυαλλίδας. ἐκάλουν δέ τινες τούτους καὶ ὀφθαλμούς. 
παρὰ δὲ ᾿Εφεσίοις οἱ οἰνοχοοῦντες ἤϑεοι τῇ τοῦ Πο- 
σειδῶνος ἑορτῇ ταῦροι ἐκαλοῦντο, ὡς ᾿μερέας φησί. 
“Ἑλλησπόντιοι δ᾽ ἐπεγχύτην ὀνομάζουσι τὸν οἰνοχόον 
καὶ τὴν κρεανομίαν χρεωδαισίαν, ὥς φησι Ζημήτριος 
6 Σχήψιος ἐν ἕχτῳ καὶ εἰκοστῷ τοῦ Τρωικοῦ διακόσμου 
(fr. 16 Gaede) τοῖς δὲ ϑεοῖς οὐἰνοχοοῦσάν τινες ἴστο- 

ροῦσι τὴν ᾿ρμονίαν, ὡς Καπίτων ἱστορεῖ ὁ ἐποποιός. 
᾿Δλεξανδρεὺς δὲ γένος, ἐν δευτέρῳ ᾿Ερωτικῶν. 4Axatog 

18 ἔχομεν suppl. Herm 17 κροκονιδῶν A: cf. Harp. s. 
v. Κοιρωνίδαι 21 ἠίϑεοι AC 21 ἱστορεῖ fort. delendum 

10. 

16. 

20]. 

26. 
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δὲ καὶ τὸν Ἑρμῆν εἰσάγει αὐτῶν οἰνοχόον (fr. 8 B), ὡς 
καὶ ΣΙαπῳὼ λέγουσα (ἔν. 61)" 

κῆ δ᾽ ἀμβροσίας μὲν 
κρατὴρ ἐχέχρατο, 
“Ερμᾶς δ᾽ ἕλεν OAmuv 
ϑεοῖς οἰνοχοῆσαι. 

26. οἱ δὲ παλαιοὶ τοὺς πρὸς ταῖς ὑπηρεσίαις ταύταις 

κήρυκας ἐχάλουν. Ὅμηρος (T9245) 
κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ φέρον ϑεῶν ὅρκια πιστά, 
ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐύφρονα, καρπὸν ἀρούρης. 
ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ" φέρε δὲ κρητῆρα φαεινὸν 
κῆρυξ ᾿Ιδαῖος ἠδὲ χρύσεια κύπελλα. 

καὶ πάλιν (268) : 
ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ 

ὅρκια πιστὰ ϑεῶν σύναγον, κρητῆρι δὲ οἶνον 
μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν. 

Κλείδημος δὲ (FHG I 809) τοὺς μαγείρους κήρυκάς 
φησι καλεῖσϑαι. καὶ τὴν Ἥβην δέ τινες ἀνέπλασαν 
οἰνοχοοῦσαν αὐτοῖς. ἴσως διὰ τὸ ἡβητήρια καλεῖσϑαι 
τὰ συμπόσια. Κλεινοῦς δὲ τῆς oivoyoov Πτολεμαίου 
rov βασιλέως. ἐπίκλην δὲ Φιλαδέλφου, μνημονεύει 
Πτολεμαῖος ὁ τοῦ ᾿Δγησάρχου ἐν τῇ τρίτῃ τῶν περὶ 
Φιλοπάτορα ἱστοριῶν (FHG ΠῚ 617. Πολύβιος δὲ ἐν 
τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν (ὁ. 1:) καὶ ἀνδριάν- 
τας αὐτῆς ἐν ᾿Δλεξανδρείᾳ ἑστάναι φησὶ κατὰ πολλὰ 
μέρη τῆς πόλεως μονοχίτωνας, ῥυτὸν κρατοῦντας ἐν 
ταῖς χερσίν. 

1 αὐτὸν Α: corr. Cas 8 κηδαμβροσίας A: corr. Lachm 
5 ἑρμαῖς Α: corr. IL 88 δ᾽ ἕλεν Seidler: δὲ ἑλὼν A 11 φέρε 
δὴ À 19 αὐτοῖς i. e. τοῖς ϑεοῖς, itaque vv. 7—18 temere in- 
serta ἐβητήρια A: corr. Ὁ 20 Ἀλεινοῦς ex XIII 576f: κλίνης AC 

lc) 
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r" 3*2N , E /, 3 , ^ , 91. ἐπὶ τούτοις τοῖς λόγοις ἐκπίνων τὸ ποτήριον 
ὁ Οὐλπιανὸς ἔφη" 

426 “τήνδ᾽ ἐγὼ 

b 

e 

μεστὴν ἅπαξ ἐπονομάσας προπίομαι 
συγγενέσι πίστωμα φιλίας.᾽ 

πρὸς ὃν ἔτι πίνοντα τῶν παρόντων Tig προσέϑηκε 

τὰ λειπόμενα ἰαμβεῖα" 
πιὼν ἐρῶ 

B , ^, , , 5 ΄, 
τὰ λοιπα᾿ πνίγομαι γὰρ. ἀλλ᾽ ἐπιρρόφει. 

SC 3 M ? ' ki e C2 * , 

καὶ ὁ Οὐλπιανὸὺς ἐκπιῶν ἔφη" ταῦτα uev Κλέαρχος 

ἐν Κιϑαρῳδῷ (IV 562 M). ἐγὼ δὲ κατὰ τοὺς μφιδος 
᾿Ερίϑους παρακελεύομαι (II 241 K)' 

ὁ παῖς σοβείτω τοῖς ποτηρίοις συχνούς. 

καί" 

πίμπλα σὺ μὲν ἐμοί, σοὶ δ᾽ ἐγὼ δώσω πιεῖν" 
3 - M , ᾽ 3 - 

ἀμυγδαλῆ μὲν παιξζέτω παρ΄ ἀμυγδαλῆν. 

ταῦτα δ᾽ ἔφη Ξέναρχος ἐν 4Ζιδύμοις (II 408 Κ)᾽ 
αἰτούντων οὖν τῶν μὲν πλέον οἴνου, τῶν δὲ ἴσον 

ἴσῳ φασκόντων κίρνασθϑαι, καὶ εἰπόντος τινὸς "4g- 
χιππον εἰρηκέναι ἐν δευτέρῳ ᾿ἀμφιτρύωνι (I 619 K)' 

τίς ἐκέρασε σφῶν, ὦ κακόδαιμον, ἴσον ἴσω: 

καὶ Κρατῖνος ἐν Πυτίνῃ (I ὁ9 K) 

τὸν δ᾽ ἴσον ἴσῳ φέροντ᾽" ἐγὼ Ó' ἐχτήκομαι, 
ἔδοξε πᾶσι λέγειν περὶ τῶν κράσεων τῶν παρὰ τοῖς 
ἀρχαίοις. 328. καί τινος εἰπόντος ὅτι Μένανδρος 
ἐν Ἥρωι ἔφη (IV 129 M)* 

qoUg κεκραμένου 

4 ἅπασαν Α: corr. Dobr 5 πίστωμα φ. συγγ. Mein 
 ἰαμβία A 8. 9 ἐρώτα λοιπὸν Α: corr. Schw 9 B. ἀλλ᾽ 
Mein 13 συχνούς (superscr. αὐ C 15 πίμπλη Mein, Πάμ- 
quiis Herw 17 ξενόχαρτος A: corr. Kuster 22 expectares 
Κρατῖνον, sed turbavit epitomator 

20 
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οἴνου λαβὼν ἔκπιϑι τοῦτον, 
ὃ Δημόκριτος ἔφη: "Ἡσίοδος μέν, ὦ ἑταῖροι, πα- 
ραινεῖ (opp. 596) 

τρὶς ὕδατος προχέειν, τὸ δὲ τέτρατον (£usv οἴνου. 
5 δι’ ὃν καὶ ᾿ἀναξίλας ἐν Νηρεῖ ἔφη (1 511 Κ)᾽ 

καίτοι πολύ γ᾽ ἐσθ᾽ ἥδιον. οὐ γὰρ ἄν ποτε 
ἔπινον (ἂν τρί᾽ ὕδατος, οἴνου δ᾽ ἕν μόνον. 

"AlsEug δ᾽ ἐν Τιτϑῇ ἔτι σωφρονικώτερον κιρνάναι 
παρακελεύεται (II 380 Κ)᾽ 

10 ἰδού [γάρ], πάρεστιν οἶνος" οὐκοῦν ἐγχέω 
κρίτωνα; Β. πολὺ βέλτιον ἕνα καὶ τέτταρας. 

A. ὑδαρῆ λέγεις" ὅμως δὲ ταύτην ἐχπιὼν 
λέγ᾽ εἴ τι καινόν, διατριβήν τε τῷ πότῳ 

ποιῶμεν. 

10 xol Ζιοκλῆς ἐν Μελίσσαις (I 168 K)* 

| πῶς δὲ καὶ κεκραμένον 

πίνειν τὸν οἶνον δεῖ μὲ; B. τέτταρα καὶ δύο. 

ἡ δ᾽ οὖν χρᾶσις αὕτη παρὸ τὸ ἔϑος οὖσα ἐπέμνησε 
| τάχα καὶ τὴν ϑρυλουμένην παροιμίαν" 
20 ἢ πέντε πίνειν ἢ τρί᾽ ἢ μὴ τέτταρα. 

ἢ γὰρ δύο πρὸς πέντε πίνειν φασὶ δεῖν ἢ ἕνα πρὺς 
τρεῖς. περὶ δὲ ταύτης τῆς κράσεως Ἴων ὁ ποιητὴς ἐν 
τῷ περὶ Χίου φησὶν (FHG 150) ὅτε εὑρὼν ὃ μάντις 
Παλαμήδην ἐμαντεύσατο πλοῦν ἔσεσϑαι τοῖς “λλησι 

|95 πίνουσιν τρεῖς πρὸς ἕνα κυάϑους. ot δ᾽ ἐπιτεταμένοως. 

5 δι᾽ ὃ Schw 7 ἂν add. Pors τρί Blaydes: τρὶς A 
8 ἐν τιϑεῖ A: corr. Schw 10 γὰρ del. Mus 10. 11 ἐγχέωμεν 
ἕνα καὶ τεττ. OC 11 xoírovo corruptum; latet fort. mixturae 
aliquod nomen ignotum, velut Χαρίτωνα i. e. ἕνα καὶ τρεῖς 
12 ὕδαρην A: ὑδαρῆ (superscr. ἡ») C 18 λέγ᾽ εἴ τι K: λέγε 
τι AC καινόν Wilam: καὶ AC τε À: γε C 17 δεῖ μὲ Dobr: 
δεῖ μετὰ AC 28 εὑρὼν corruptum 24 παλαμήδης C 
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χρώμενοι τῷ ποτῷ δύο οἴνου ἔπινον πρὸς πέντε ὕδατος. 
Νικοχάρης γοῦν ἐν ᾿ἀμυμώνῃ πρὸς τοὔνομα παίζων 
ἔφη (I 170 Κ)" ' 

D Οἰνόμαος ovrog, χαῖρε πέντε καὶ δύο" | 

κἀγώ τε καὶ σὺ συμπόται γενοίμεϑα. 5 
τὰ παραπλήσια εἴρηκε καὶ ἐν Τημνίαις (p. 113). ᾿άμει- 
ψίας δ᾽ ἐν ᾿ἀποκοτταβίζουσιν (1 611 K) | 

ἐγὼ δὲ Διόνυσος πᾶσιν ὑμῖν εἰμὶ πέντε καὶ δύο. 
Εὔπολις Αἰξί (1260 K) | 

Διόνυσε, χαῖρε᾽ μή τι πέντε xal δύο; El 
Ἕρμιππος Θεοῖς (I230 K) | 

ἔπειϑ᾽ ὅταν πινώμεϑ᾽ ἢ διψώμεϑα, | 
εὐχόμεϑα πρὸς τοῦϑ'᾽ ὁ “οἶνος, ὦ κέρας. γενοῦ. 

421 οὐκ ἀστου καὶ πηλουγω φέρω παίξων ἅμα, | 

χαυϑεὶς γεγένηται τοῦτο πέντε x«l δύο. 15 || 

99. παρὰ δὲ ᾿ἀνακρέοντι εἷς οἴνου πρὸς δύο ὕδατος | 
(fr. 63 B): 

jl 

» δ P 3:9. €. , 5 cu 

ἄγε δὴ φέρ᾽ ἡμίν. o zai, 
^o [4 Pd 

l 

χελεβην. oxog Guvotuv 

προπίω, τὰ uiv Ócx ἐγχέας 20 | 
ὕδατος. τὰ πέντε δ᾽ οἴνου 

ὅ κυάϑους. ὡς ἀνυβρίστως 

ἀνὰ δηύτε βασσαρήσω. 

καὶ προελϑὼν τὴν ἀκρατοποσίαν Σχυϑικὴν καλεῖ πόσιν" 
ἄγε Óqvte, μηκέϑ᾽ οὕτω 35 ' 
πατάγῳ τὲ κἀλαλητῷ 

6 λιμνίαις A 8 Διόνυσος εὖ ὑμῖν del. Schw 12 πει- 
νώμεϑ' Bergk, sed mirae formae mediae 13 πρὸς τοῦτ᾽ 
“οἶνος Dgk ωὠκχαιϊρασγενου A: corr. Bergk 14 «eg τοῦ καπήλου 
᾿γὼ Bergk 15 κεὐϑὺς Bergk, καυϑὶς Mus 20 δ᾽ ἐκχέας 
À: corr. XI 475c 22. 93 ὧν ὑβριστιῶσανα A: corr. Pauw 
23 δευτε A: corr. Dgk 24 ἀκρατοπωσίαν (ut semper) A 
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Σκχυϑικὴν πόσιν παρ᾽ οἴνῳ 
μελετῶμεν, ἀλλὰ καλοῖσ᾽ 

10 ὑποπίνοντες ἐν ὕμνοις. 

καὶ Δακεδαιμόνιοι δ΄, ὥς φησιν Ἡρόδοτος ἐν τῇ 
ἕκτῃ (c. 84), Κλεομένη τὸν βασιλέα Σικύϑαις ὁμιλήσαντα 
x«l ἀκρατοπότην γενόμενον ἐκ τῆς μέϑης φασὶ μανὴῆ- 
ναι. καὶ αὐτοὶ δ᾽ οἵ “άκωνες ὅταν βούλωνται ἀκρα- 
τέστερον πίνειν, ἐπισκυϑίσαι λέγουσι. Χαμαιλέων 

γοῦν ὁ Ἡρακλεώτης ἐν τῷ περὶ μέϑης περὶ τούτων 
οὕτως γράφει (fr.31 Κοορκο)" ᾿ἐπεὶ καὶ Κλεομένη τὸν 

Σπαρτιάτην φασὶν οὗ “άκωνες μανῆναι διὰ τὸ Σχύ- 
ὅαις ὁμιλήσαντα μαϑεῖν ἀκχρατοποτεῖν. ὅϑεν ὅταν 
βούλωνται πιεῖν ἀκρατέστερον, ᾿ἐπισκύϑισον᾽ λέγου- 

σιν. ᾿Δ4χαιὸς δ᾽ ἐν Αἴϑωνι σατυρικῷ τοὺς σατύρους 
ποιεῖ δυσχεραίνοντας ἐπὶ τῷ ὑδαρῆ πίνειν καὶ λέγον- 
τας (p.580 N) 

μῶν AysiQog ἦν κεκραμένος πολύς; 
Β. ἀλλ᾽ οὐδὲ λεῖξαι τοῦδε τῷ γένει ϑέμις. 
A. καλῶς μὲν οὖν ἄγειν .... Σικύϑῃ πιεῖν. 

80. ἦσαν δ᾽ αἱ τῶν ἀκρατοποτῶν ἐπιχύσεις, ὥς 
φησι Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ μέϑης (ἔν. 118 W), οὐ 
παλαιαί" ἀλλ᾽ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς τὸ μὲν σπένδειν ἀποδεδο- 
μένον τοῖς ϑεοῖς. ὁ δὲ κότταβος τοῖς ἐρωμένοις. 

ἐχρῶντο γὰρ ἐπιμελῶς τῷ κοτταβίζειν ὄντος τοῦ παι- 
γνίου Σικελικοῦ, καϑάπερ καὶ ᾿ἀνακρέων o Τήιος 
πεποίηκε (fr. ὅ8 B)' 

11 ἀχελῶιος AC: corr. Mein ,ἐγκεκραμένος Ed. Mueller 
18 λῆξαι A: corr. Mein 19 οὖν ἂν ἐγχέοις Zi». Mein, latent 
alia 20 δ᾽ oí Cas: δὲ A τῶν ἀκροατῶν Α: corr. Toup, sed 
dubito; nam non de mero bibendo agitur, sed de propinatione 
ὉΠ Polyb. 16, 21,. 12 22 παλιαι Α: corr. Mus 

d 
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Σικελὸν κότταβον ἀγκύλῃ Aerátov. 
διὸ καὶ τὰ σκολιὰ καλούμενα μέλη τῶν ἀρχαίων ποιη- 
τῶν πλήρη ἐστί λέγω δ᾽ oiov καὶ Πίνδαρος πε- 

ποίηχε (fr. 128) 

Χάριτάς τ᾽ ᾿“φροδισίων ἐρώτων. 
e ὄφρα σὺνχειμαμάρωι μεϑύων ᾿4γάϑωνι δὲ βάλω. 

| 
, 

κότταβον. 
E M , ^" , 3 f ^ , τοῖς δὲ τετελευτηχύσι τῶν φίλων ἀπένεμον τὰ πίπτοντα 

τῆς τροφῆς ἀπὸ τῶν τραπεζῶν διὸ καὶ Εὐριπέδης | 

Ü 

περὶ τῆς Σϑενεβοίας φησίν, ἐπειδὴ νομίζει τὸν Βελ- 10 

λεροφόντην τεϑνάναι (fr. 661 N) 
πεσὸν δέ νιν λέληϑεν οὐδὲν ἐκ χερός, 
ἀλλ᾽ εὐθὺς αὐδᾷ ro Κορινϑίῳ ξένῳ. 

51. οὐκ ἐμέϑυον δ᾽ of πάλαι, ἀλλὰ καὶ Πιττακὸς ὁ 
Περιάνδρῳ τῷ Κορινϑίῳ παρήνει μὴ μεϑύσκεσϑαι 15 | 

f μηδὲ κωμάξειν, ἵν᾽, ἔφη. μὴ γνωσθῇς οἷος ὧν τυγχά- 
νεις, ἀλλ᾽ οὐχ οἷος προσποιῇ. | 

κάτοπτρον (γὰρ) εἴδους χαλκός ἐστ᾽, οἶνος δὲ νοῦ 
(Aesch. fr. 384 N). | 

διὸ καὶ χαλῶς oí παροιμιαζόμενοι λέγουσι τὸν οἶνον 20 ! 
οὐκ ἔχειν πηδάλια. Ξενοφῶν γοῦν ὁ Γρύλου παρὰ | 
Διονυσίῳ ποτὲ τῷ Σικελιώτῃ πίνειν ἀναγκάζοντος τοῦ 
οἰνοχόου προσαγορεύσας ὀνομαστὶ τὸν τύραννον τί 

, E) S: , IN YQ JE ' 3 ' Ἃ 
49804, ἔφη, ὦ 4ιονύσιε. οὐχὶ καὶ ὁ ὀψοποιὸς ἀγαϑὸς ὧν 

καὶ ποικίλος ἀναγκάζει ἡμᾶς εὐωχουμένους ἐσϑίειν καὶ 
(μὴ βουλομένους. ἀλλὰ κοσμίως ἡμῖν παρατίϑησι τὴν 
τράπεξαν σιγῶν; xol ὁ Σοφοκλῆς δὲ ἐν σατυρικῷῶῷ | 

φησιν ὡς ἄρα (fr. 655 N) 

20 ἡ 

1 Σικελὸν cens. lenensis: σικελικὸν A λατάξων Wilam: 
δαίζων A 6 cvv Xiucoo Bergk, sed videntur longe alia 
fuisse ᾿Φγαϑωνίδαᾳ Wilam 21 γρύλλου C 
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τὸ πρὸς βίαν 
πίνειν ἴσον [κακὸν] πέφυκε τῷ διψῆν βίᾳ. 

ὅϑεν εἴρηται καὶ τὸ 
οἶνος ἄνωγε γέροντα καὶ οὐκ ἐθέλοντα χορεύειν. 

Σϑένελός τε ὁ ποιητὴς οὐ κακῶς εἴρηκεν" 
οἶνος καὶ φρονέοντας ἐς ἀφροσύνας ἀναβάλλει. 

ὁ δὲ Φωκυλίδης ἔφη (fr. 11 B) b 
χρὴ δ᾽ ἐν συμποσίῳ κυλίκων περινιδομενάων 
ἡδέα κωτίλλοντα καϑήμενον οἰνοποταζξειν. 

ἔτι δὲ καὶ νῦν τοῦτο παραμένει παρ᾽ ἐνίοις τῶν ᾿Ελλή- 
νῶν. ἐπεὶ δὲ τρυφᾶν ἤρξαντο καὶ χλιδῶσι, κατερρύησαν 
ἀπὸ τῶν δίφρων ἐπὶ τὰς κλίνας καὶ λαβόντες σύμμαχον 
τὴν ἀνάπαυσιν xci δαστώνην ἀνειμένως ἤδη καὶ ἀτά- 
χτῶς ἐχρῶντο τῇ μέϑῃ. ὁδηγούσης οἶμαι τῆς παρα- 
σχευῆς εἰς τὰς ἡδονάς. 82. διὸ καὶ Ἡσίοδος ἐν ταῖς 

Ἠοίαις εἶπεν (fr. 157 Rz) 

οἷα ΖΔιώνυσος Óàx ἀνδράσι χάρμα xal ἄχϑος, c 
ὅστις ἄδην πίνῃ, οἶνος δέ οἱ ἔπλετο μάργος, 
σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέει γλῶσσάν τε νόον τὲ 

δεσμοῖς ἀφράστοισι" φιλεῖ δέ μαλθακὸς ὕπνος. 
καὶ Θέογνις δέ φησιν (411)" 

ἥκω δ᾽ ὡς οἶνος χαριέστατος ἀνδρὶ πεπόσϑαι, 
οὔτε τι νήφων εἶμ᾽ οὔτε λίαν μεϑύων. 

ὃς δ᾽ ἂν ὑπερβάλλῃ πόσιος μέτρον, οὐκ ἔτ᾽ ἐκεῖνος 
τῆς αὑτοῦ γλώσσης καρτερὸς οὐδὲ νόου" d 

2 κακὸν del. Bothe τῷ διψῆν [βίᾳ] κακόν Mein 4 cf. 
Eriphus II 428 Kock 6 καταβάλλει Mein 10 puto διαμένει 
11 fort. ἐχλίδων 14 χορηγούσης AC: corr. K 17 διόνυσος 
A: corr. Ο ἔχϑος AC: corr. Scut. 400 18 πίοι C 22 ἥξω 
Theogn; legit Theophrastus, ex quo capp. 30—32 videntur de- 
sumpta, participium velut εἰδὼς 24 ὑπερβάλῃ A 25 τῆς 
αὐτῆς (αὐτοῦ C) γνώμης AC 
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5 μυϑεῖται δ᾽ ἀπάλαμνα, τὰ νήφοσι γίγνεται αἰσχρά" 
3 ^ 3 E 3 N er 72 

αἰδεῖται δ᾽ ἔρδων οὐδὲν ὅταν μεϑύῃ. 

τὸ πρὶν ἐὼν σώφρων τε καὶ ἤπιος. ἀλλὰ σὺ ταῦτα 
γινώσκων μὴ πῖν᾽ οἶνον ὑπερβολάδην, 

πρὶν μεϑύειν ἄρξῃ δ᾽. ἀπανίστασο, μή σε βιάσϑω 5 | 

10 γαστήρ, ὥστε κακὸν λάτριν ἐφημέριον. 
3 , , e M P) M , MJ d 3 , ᾿ἀνάχαρσίς τε 0 σοφὸς ἐπιδεικνύμενος τὴν τῆς ἀμπέλου 

6 δύναμιν τῷ τῶν Σκυϑῶν βασιλεῖ καὶ τὰ κλήματα αὐτῆς 
δεικνὺς ἔλεγεν ὡς εἰ μὴ καϑ' ἕκαστον ἔτος ἔτεμνον 
οἱ Ἕλληνες τὴν ἄμπελον, ἤδη κἂν ἐν Σκχύϑαις ἦν. 

38. οὐ καλῶς δὲ οἵ πλάττοντες καὶ γράφοντες τὸν 
Διόνυσον, ἔτι v& of ἄγοντες ἐπὶ τῆς ἁμάξης διὰ μέσης 
τῆς ἀγορᾶς οἰνωμένον. ἐπιδείκνυνται γὰρ τοῖς ϑεα- 
ταῖς ὅτι καὶ τοῦ ϑεοῦ χρείττων ἐστὶν ὃ οἶνος. καίτοι 

2 790 » - » Li OP) Ὁ γ᾽ οὐδ᾽ Gv, οἶμαι, ἄνϑρωπος σπουδαῖος voU0' ὑπο- 
μείνειεν. εἰ δ᾽ ὅτι κατέδειξεν ἡμῖν τὸν οἶνον, διὰ τοῦτο 
ποιοῦσιν αὐτὸν οὕτως διακείμενον, δῆλον ὅτι καὶ τὴν 

f Ζήμητρα ϑερίζουσαν ἢ ἐσϑίουσαν ποιήσουσιν. ἐπεὶ 
καὶ τὸν Αἰσχύλον ἐγὼ φαίην ἂν τοῦτο διαμαρτάνειν" 
πρῶτος γὰρ ἐκεῖνος καὶ οὐχ, ὡς ἔνιοί φασιν. Εὐρι- 
πίδης παρήγαγε τὴν τῶν μεϑυόντων ὄψιν εἰς τραγῳ- 
δίαν. ἐν γὰρ τοῖς Καβείροις εἰσάγει τοὺς περὶ τὸν 
, , , κι 5 2 RN e X , , 

Ιάσονα μεϑύοντας. ἃ Ó αὐτὸς ὁ τραγωδιοποιὸς ἐποίξι 

ταῦτα τοῖς ἥρωσι περιέϑηκε, μεϑύων γοῦν ἔγραφε τὰς. 
, UN M - 5 bd , t l 

τραγῳδίας. διὸ καὶ Σοφοκλῆς αὐτῷ μεμφόμενος ἔλεγεν 95 . 

ὅτι “ὦ «Αἰσχύλε, εἰ καὶ τὰ δέοντα ποιεῖς, ἀλλ᾽ οὖν οὐκ | 
4295(00g γε ποιεῖς.᾽ ὡς ἱστορεῖ Χαμαιλέων ἐν τῷ περὶ 

«Αἰσχύλου (fr. 22 Koepke). ἀγνοοῦσί τε οἵ λέγοντες πρῶτον 
΄ κ " 3 

᾿Επίχαρμον ἐπὶ τὴν σκηνὴν παραγαγεῖν μεϑύοντα, ust 

2 9' ἕρδων AC 19 τοῦτό ys C 22 καβίροις A 28 
ἰάσωνα À: corr. C 28 ἀγνοοῦσι δὲ C 



J 433 

ὃν Κράτητα ἐν Γείτοσι. καὶ ᾿“λκαῖος δὲ ὁ μελοποιὸς 
καὶ ᾿Δἀριστοφάνης ὁ κωμωδιοποιὸς μεϑύοντες ἔγραφον 
τὰ ποιήματα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι μεϑυσκόμενοι λαμ- 
πρότερον ἐν τῷ πολέμῳ ἠγωνίσαντο. παρὰ δὲ 4oxgoig 
τοῖς ᾿Επιξεφυρίοις εἴ τις ἄκρατον ἔπιε μὴ προστάξαντος 
ἰατροῦ ϑεραπείας ἕνεκα, ϑάνατος ἣν ἡ ξημία Ζαλεύκου 
τὸν νόμον ϑέντος. παρὰ δὲ Μασσαλιήταις ἄλλος νόμος 
τὰς γυναῖχας ὑδροποτεῖν. ἐν δὲ Μιλήτῳ ἔτι καὶ νῦν 
ae Θεόφραστος (fr. 117 W) τοῦτ᾽ εἶναι τὸ νόμιμον. b 

παρὰ δὲ Ῥωμαίοις οὔτε οἰκέτης οἶνον ἔπινεν οὔτε γυνὴ 
ἐλευϑέρα οὔτε τῶν ἐλευϑέρων oí ἔφηβοι μέχρι τριά- 

κοντα ἐτῶν. ἄτοπος δὲ ὁ ᾿ἀνακρέων ὁ πᾶσαν αὑτοῦ 
τὴν ποίησιν ἐξαρτήσας μέϑης. τῇ γὰρ μαλακίᾳ καὶ 
τῇ τρυφῇ ἐπιδοὺς ἑαυτὸν ἐν τοῖς ποιήμασι διαβέβληται, 

οὐκ εἰδότων τῶν πολλῶν ὅτι νήφων ἐν τῷ γράφειν 
καὶ ἀγαϑὸς ὧν προσποιεῖται μεϑύειν οὐκ οὔσης ἀνάγκης. 

94. οἵ δὲ ἀγνοοῦντες τὴν τοῦ οἴνου δύναμιν τὸν 
Διόνυσον φάσκουσιν μανιῶν εἶναι αἴτιον τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις, βλασφημοῦντες οὐ μετρίως. ὅϑεν ὁ Μὲελανιπ- c 
πίδης ἔφη (fr. 4 B 

πάντες δ᾽ ἀπεστύγεον ὕδωρ, 
τὸ πρὶν ἐόντες ἀίδριες οἴνου. 
τάχα δὴ τάχα τοὶ μὲν οὖν ἀπωλαυοντο. 
τοὶ δὲ παφάπληκτον χέον ὀμφάν. 

LE ML δ᾽ ἐν τῷ περὶ μέϑης (p.118 B) φησίν᾽ 

εἰ ὁ οἶνος μετρίως ἀφεψηϑείη. πινόμενος ἧττον με- 
ϑύσκει" τὴν γὰρ δύναμιν ἀφεψηϑέντος αὐτοῦ ἀσϑενε- 

στέραν γίγνεσϑαι" μεϑυσκονταί τε, φησίν, οἵ γεραίτεροι 

5. δὲ K: τε AC 1 μασσαλεηταις À: corr. C 11. 12 μέχρι 
ἕντε καὶ τριάκοντα Ael, v. h. 2, 88. 28 τοὶ μὲν ἀπ᾽ ὧν ὕλοντο 

Bergk, traditum videtur roi uiv οὖν ἀπωλλύοντο 
ATHENAEUS II. 98 
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τάχιστα δι᾿ ὀλιγότητα καὶ ἀσϑένειαν τοῦ περὶ αὐτοὺς 
ἐνυπάρχοντος φύσει ϑερμοῦ. καὶ oí παντελῶς δὲ νέοι 

τάχιον μεϑύσκονται διὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ἐνυπάρχοντος 

ϑερμοῦ" τῷ γὰρ ἐκ τοῦ οἴνου προσγινομένῳ χρατοῦνται 

ῥαδίως. μεϑύσκονται δὲ x&v τοῖς ἀλόγοις ξῴώοις ὕες 5. 

μὲν σταφυλῆς στεμφύλων χορτασϑέντες καὶ τὸ τῶν xo- 

ράκων x«l τῶν κυνῶν γένος τὴν οἰνοῦτταν καλουμένην 

φαγόντα βοτάνην. πίϑηκος δὲ καὶ ἐλέφας πιόντες οἶνον. 

διὸ καὶ τὰς ϑήρας ποιοῦνται τῶν πιϑήκων καὶ τῶν 

κοράκων μεϑυσϑέντων., τῶν μὲν οἴνῳ, τῶν δὲ τῇ οἱ- 10} 
νούττῃ. | 

| 
| 1 
y 
Y 
| 
ἢ 

τὸ δ᾽ ἐνδελεχῶς μεϑύειν, 
φησὶ KooflvAog ἐν ᾿“πολιπούσῃ (IV 566 M), 

τίν᾽ ἡδονὴν ἔχει, 
ἀποστεροῦντα ξῶνϑ'᾽ ἑαυτὸν τοῦ φρονεῖν, 16 
ὃ μέγιστον ἡμῶν ἀγαϑὸν ἔσχεν ἡ φύσις; 

καὶ ἅλεξις δὲ ἐν τῇ τοῦ Φρυγίου διασχευῇ φησιν 
(II 390 K)* 

εἰ roD μεθύσκεσθαι πρότερον τὸ χραιπαλᾶν 
παρεγίνεϑ'᾽ ἡμῖν. οὐδ᾽ ἂν εἷς οἶνόν ποτε 90] 
προσίετο πλείω τοῦ μετρίου. νυνὶ δὲ τὴν 

τιμωρίαν οὐ προσδοχῶντες τῆς μέϑης 

ἥξειν προχείρως τοὺς ἀκράτους πίνομεν. 
τὸν δὲ Σαμαγόρειον οἶνον καλούμενόν φησιν ὁ ̓ 4ρι- 
στοτέλης (p.119 R) ἀπὸ τριῶν χοτυλῶν κερασϑεισῶν 351 
μεϑύσκειν ὑπὲρ τεσσαράκοντα ἄνδρας." 

35. ταῦτ᾽ εἰπὼν ὁ ΖΦημόκριτος καὶ πιὼν ἔφη" 

7 fort. καὶ τὸ τῶν (propter φαγόντα 8 oivov Ael. v. h. 
2, 40 18 ἀπολειπούσηι A — 15 τοῦ σωφρονεῖν AC: corr. ex 
p. 448f 20 προσεγίνεϑ᾽ C 21 πλεῖον A: corr. C 23 fort. 
τοῦδ᾽ ἀκράτου 
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τούτοις εἴ τις ἀντιλέγειν ἔχει, παρίτω. ἀκούσεται γὰρ 
κατὰ τὸν Βὔηνον (ἔτ. 1, 4 B) 

σοὶ μὲν ταῦτα δοκοῦντ᾽ ἔστω. ἐμοὶ δὲ τάδε. 
ἐγὼ δ᾽ ἐπεὶ παρεξέβην περὶ τῶν ἀρχαίων κράσεων δια- 

5 λεγόμενος, ἐπαναλήψομαι τὸν λόγον τὰ ὑπὸ AAxaíov 
τοῦ μελοποιοῦ λεχϑέντα ἐπὶ νοῦν βαλλόμενος᾽ φησὶ430 
γάρ που οὗτος (fr. 41, 4 B)* 

ἔγχεε κέρναις ἕνα καὶ δύο. 

ἐν τούτοις γάρ τινες οὐ τὴν κρᾶσιν οἴονται λέγειν 
, 3 , 3 MJ ' Pd 21 707. , M 

|10 cvrOv, ἀλλὰ σωφρονικοὸν ovra καϑ' ἕνα κυαϑον ἄκρατον 

πίνειν καὶ πάλιν κατὰ δύο. τοῦτο δὲ ὁ Ποντικὸς 

Χαμαιλέων ἐκδέδεκται τῆς ᾿Δλκαίου φιλοινίας ἀπείρως 
ἔχων. χατὰ γὰρ πᾶσαν ὥραν καὶ πᾶσαν περίστασιν 
πίνων ὃ ποιητὴς οὗτος εὑρίσκεται᾽ χειμῶνος μὲν ἐν 

15 τούτοις (fr. 84 B) 
rr N c , 2 3 2 “- , ὕει μὲν ὁ Ζεύς, ἐκ δ᾽ ὀρανῶ μέγας 
χειμών. πεπάγασιν δ᾽ ὑδάτων ῥοαί... 
κάββαλλε τὸν χειμῶν᾽. ἐπὶ μὲν τιϑεὶς b 
πῦρ, ἐν δὲ κέρναις οἶνον ἀφειδέως 

|20  μελιχρόν, αὐτὰρ ἀμφὶ κόρσᾳ 
^ 3 , 

μαλϑακον GuqQu.... γνοφαλλον. 

ϑέρους δέ (fr. 39) 

τέγγε πνεύμονας οἴνῳ" τὸ yaQ ἄστρον περιτέλλεται" 
e 2 er , , ἃ ΄ 2 c ' , 

ἃ δ᾽ ὥρα χαλεπά, πάντα δὲ δίψαισ᾽ ὑπὸ καύματος. 

25 τοῦ δ᾽ ἔαρος (fr. 45) 
ἦρος ἀνθϑεμόεντος ἐπάιον ἐρχομένοιο. 

8 δοκοῦντεστ᾽ ἐμοὶ AC: corr. IX p. ϑόϊθ ὅ τὰ Cas: τὸν 
A 8 ἔγχευε κέρνα tig ἕνα À: corr. p. 480α (κέρναις Meister) 
9 τούτοις Mus: τοῖς A 12 ἐνδέδεκται A: corr. Κ΄ 16 ὠρανῶ 
AX 18 κάββαλε AC: eorr. ς 19 χκώρναις Α κιρνὰς C: corr. 
Meister 21 ἀμφιβαλὼν Grotefend 28 πλεύμονας AC: poeta 
scripsit πνεύμονα 24 διψαις A διψᾷ C: corr. Seidler 

28* 
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καὶ προελϑών᾽" 

ἐν δὲ κέρνατε τῶ μελιαδέος ὅττι τάχιστα 
κρατῆρα. 

ἐν δὲ τοῖς συμπτώμασιν (fr. 35) 
οὐ χρὴ κακοῖσι ϑυμὸν ἐπιτρέπην. 
προκόψομεν γὰρ οὐδὲν ἀσάμενοι, 
ὦ Bvuxy( φάρμακον δ᾽ ἄριστον 
οἶνον ἐνεικαμένοις μεϑύσϑην. 

ἐν δὲ ταῖς εὐφρόναις (fr. 20) 
νῦν χρὴ μεϑύσϑην καί τινα πρὸς βίαν 
πώνην, ἐπειδὴ κατϑανε Μυρσίλος. 

καὶ καϑόλου δὲ συμβουλεύων φησίν (fr. 44)" 
μηδὲν ἄλλο φυτεύσῃς πρότερον δένδριον ἀμπέλω. 

πῶς οὖν ἔμελλεν ὁ ἐπὶ τοσοῦτον φιλοπότης νηφάλιος 

εἶναι καὶ καϑ' ἕνα καὶ δύο κυάϑους πίνειν; αὐτὸ γοῦν 
τὸ ποιημάτιον, φησὶ Σέλευκος, ἀντιμαρτυρεῖ τοῖς 

οὕτως ἐχδεχομένοις. φησὶ γάρ (fr. 41)" 
πίνωμεν" τί τὰ λύχν᾽ ὀμμένομεν; δάκτυλος ἁμέρα. 
κὰδ δ᾽ ἄειρε κυλίχναις μεγάλαις αἰταποικιλα" 
οἶνον γὰρ Σεμέλας καὶ Ζιὸς υἱὸς λαϑικαδέα 
ἀνθρώποισιν ἔδωκ᾽. ἔγχεε κέρναις ἕνα xol δύο 

5 πλέαις κὰκ κεφαλᾶς" (&» δ᾽ ἁτέρα τὰν ἁτέραν κύλιξ 
ὠϑήτω. 

ἕνα πρὸς δύο ῥητῶς κιρνάναι κελεύων. 36. ὁ δ᾽. 
᾿ἀνακρέων ἔτι ξωρότερον ἐν oig quor (fr. 49 B) 

1 sovàrs À: corr. Meister 5 μῦϑον A: corr. Steph 
ἐπιτρέπειν ΑΙ: corr. Ahrens [10 μεϑύσκειν A: corr. Buttmann 
11 πονεῖν À: corr. Ahr 13 univ A: corr. Ο δένδρον AC: 
corr. Àhr 18 τὸν λύχνον. σβέννυμεν AC τὸν À. ἀμμένομεν 
ΧΙ 4818: τὰ Aqu Pors, óuuévousv Ahr 19 ἀνάειρε À: corr. 
p. 481 «iw! ἀπὺ κιλλίβα Ahr 20 οἶνος À: corr. p. 481 
21 κιρναις Α vag C: cf. 430a 22 & add. Porson ἑτέραν 
À: ἀτέραν Bgk 

25 ; 
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καϑαρῇ δ᾽ ἐν κελέβῃ πέντε (v6) καὶ τρεῖς ἀναχείσϑω. 
Φιλέταιρος δ᾽ ἐν Τηρεῖ δύο ὕδατος πρὸς τρεῖς ἀκρά- 
του. λέγει δὲ οὕτως (II 234 K) 

πεπωκχέναι δοκεῖ τὸν κατὰ δύο 
5 καὶ τρεῖς ἀκράτου. e 
Φερεκράτης δ᾽ ἐν Κοριαννοῖ δύο ὕδατος πρὸς τέσ- 
σαρας οἴνου, λέγων ὧδε (I 164 K)* 

ἄποτος, ὦ Γλύκη. 

B. ὑδαρῆ ᾽νέχεέν σοι; A. παντάπασι μὲν οὖν ὕδωρ. 
|10 Β. τί εἰργάσω; πῶς. ὦ κατάρατε, ἐνέχεας: 

ΓΑ. δύ᾽ ὕδατος. ὦ μάμμη. B. τί δ᾽ οἴνου; ΓΛ. 
τέτταρας. 

B. ἔρρ᾽ ἐς κόρακας" βατράχοισιν οἰνοχοεῖν cs δεῖ. 

Ἔφιππος δ᾽ ἐν Κίρκῃ τρεῖς πρὸς τέτταρας (Il 255 Κ᾽ f 
]|15 οἶνον πίοις ἂν ἀσφαλέστερον πολυ 

ὑδαρῆ. B. μὰ τὴν γῆν, ἀλλὰ τρία καὶ τέτταρα. 
A. οὕτως ἄκρατον, εἰπέ μοι, πίῃ; B. τί φής: 

91. ἴσον ἴσῳ δὲ Τιμοκλῆς ἐν Κονισάλῳ (1 461 K)' 
πατάξω τ᾽ ἴσον ἴσῳ ποτηρίοις 

20 μεγάλοις ἅπασαν τὴν ἀλήϑειαν φράσαι. 
καὶ Ἧλεξις ἐν ΖΙορκίδι ἢ Ποππυζούσῃ (IL317 K) 481 

τρεῖς φιλοτησίας ἐγὼ 
μεστὰς προπίνω ἴσον ἴσῳ κεκραμένας. 

καὶ Ξέναρχος ἢ Τιμοχλῆς ἐν Πορφύραᾳ (Il 471 K)' 

125 μὰ τὸν Διόνυσον, (0v» σὺ λάπτεις ἴσον ἴσῳ. 
Σώφιλος δ᾽ ἐν ᾿Εγχειριδίῳ (II 445 K) 

1 τε add. Di τρις A: corr. C 4 fort. δοκεῖτον — 8 ἀποτεὲσ 
À: corr. Mein 9 ὕδαρην ἐνέχεεν A: corr. Erfurdt — 10 fort. 
ὦ σὺ κατάρατ᾽ 18 βατράχοις AC: corr. Erf σ᾽ ἔδει Herw 
16 ὑδαρηῦ Α 18 κονισάδωι A 22 τρεῖς lacobs: τῆς A 
28 y ἴσον Mein, zoozívov Di 25 ὃν add. Schw κάπτεις 
À: eorr. Naber 
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συνεχὴς ἄκρατος ἐδίδοτ᾽ ἴσον ἴσῳ. πάλιν 
τὴν μείξον᾽ ἤτουν. 

ἴάλεξις Τοκιστῇ ἢ Καταψευδομένῳ (II 381 K) 
μὴ παντελῶς αὐτῷ δίδου 

b ὑδαρῆ. κατανοεῖς; ἴσον ἴσῳ μικροῦ. TP. καλῶς. 5 | 

B. ἡδύ ys τὸ πῶμα. ποταπὸς ὃ Βρόμιος, Τρύφη; | 
TP. Θάσιος. B. ὅμοιον καὶ δίκαιον τοὺς ξένους | 

πίνειν ξενικόν, τοὺς δ᾽ ἐγγενεῖς ἐπιχώριον. 

ἐν δὲ Ὑποβολιμαίῳ (II 386 K) 
ἀπνευστί τ᾿ ἐχπιὼν 16! 

ὡς ἄν τις ἥδιστ᾽ ἴσον ἴσῳ κεχραμένον. 
Μένανδρος ᾿4δελφοῖς" 

ὀχτώ τις ὑποχεῖν ἀνεβόα xci δώδεκα 
κυάϑους. ἕως κατέσεισε φιλοτιμούμενος. 

o κατασείειν δὲ ἔλεγον ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς πότοις προπίι- 15 
νόντων, τὴν μεταφορὰν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν τοὺς 

^ , M ?, , 3 ] 

χαρποὺς κατασειόντων. ΄Ἧλεξις δ᾽ ἐν Αποκοπτομένῃ | 

(II 305 K)' 
E , e , 3 ' , 

ov συμποσίαρχος ἣν γάρ. ἀλλα δήμιος | 

ὁ Χαιρέας, κυάϑους προπίνων εἴκοσιν. 29 |! 
38. Διόδωρος δ᾽ ὃ Σινωπεὺς ἐν Αὐλητρίδι (II 420 K)* 

ἐπὰν κυάϑους πίνῃ τις. ὦ Κρίτων, δέκα 

d ἀεὶ παρ᾽ ἕκαστον ἐνδελεχῶς [τὸ] ποτήριον, ' 
πίνει τὸ λοιπόν. τοὺς λογισμοὺς δ᾽ ἐξεμεῖ" 

ταῦτα σχόπει πρὸς σαυτόν. 25 ἢ 
ovx ἀγλαφύρως δὲ Πύσανδρος ὁ Σπαρτιάτης, ὥς φησιν 
Ἡγήσανδρος ἐν ὑπομνήμασι (FHG IV 411), τὸν οἶνον 

ἵ 

5 ὑδαρην À 14 κατέσειε Phot. s. v — 15. 16 ὑποπινόντων 
À: corr. Phot 23 ἀεὶ Dobr: εὖ A. τὸ del. Καὶ 94 πίνειν 
τε λοιπόν A: corr. Dobr, fort. πίνει κατὰ λόγον δέξαιμι À: corr. 
Dobr 
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e LÀ , - , , E" LES 

ὑδαρῆ πωλούντων TOV χαπήλων ἐν τῷ στρατοπέδῳ, 
κεχραμένον ἐχέλευσεν αὐτὸν πωλεῖν, ἵν᾿ αὐτὸν ἀκρα- 
τέστερον ὠνοῖντο. τὸ παραπλήσιον καὶ A Ae&ug εἴρηκεν 
ἐν Αἰσώπῳ οὕτως (II 299 Κ)᾽ 

, “ὦν οὐ 3 M 3€ €. ray 5 , 
κομψὸν ye τοῦτ ἐστὶν παρ υμῖν, o Σόλων, 

ἐν ταῖς ᾿ϑήναις δεξιῶς 9' εὑρημένον. e 
ΣΟ. τὸ ποῖον; 4. ἐν roig συμποσίοις οὐ πίνετε 

ἄκρατον. ΣῸ. οὐ γὰρ ῥάδιον: πωλοῦσι γὰρ 
5 ἐν ταῖς ἁμάξαις εὐθέως κεκραμένον, 

οὐχ ἵνα τι κερδαίνωσι, τῶν δ᾽ ὠνουμένων 
προνοούμενοι τοῦ τὰς κεφαλὰς ὑγιεῖς ἔχειν 
ἐκ χραιπάλης. τοῦτ᾽ £69 , ὁρᾶς, ᾿Ελληνικὸς 
πότος. μετρίοισι χρωμένους ποτηρίοις 
λαλεῖν τι καὶ ληρεῖν πρὸς αὑτοὺς ἡδέως. 
τὸ μὲν γὰρ ἕτερον λουτρόν ἐστιν, οὐ πότος, n 

- , M , , Y 3 
ψυχτῆρι πίνειν καὶ κάδοις᾽ Α. ϑάνατος μὲν ovv. 

39. πίνειν δ᾽ εἰς μέϑην, φησὶν ἐν ἔχτῳ Νόμων (p. v15b) 

Πλάτων, οὔτε ἀλλοϑί που πρέπει πλὴν ἐν ταῖς τοῦ 
᾿ 5 , c2 δ - ? ς , , 2 5 

τὸν οἶνον δόντος ϑεοῦ ἕορταῖς οὐδ᾽ ἀσφαλές, οὔτ 
οὖν περὶ γάμους ἐσπουδακότα, ἐν οἷς ἔμφρονα εἶναι 
πρέπει μάλιστα νύμφην καὶ νυμφίον μεταβολὴν βίου 

οὐ μικρὰν μεταλλάτοντας, ἅμα δὲ καὶ τὸ γεννώμενον 
ὅπως ὅτι μάλιστα ἐξ ἐμφρόνων αἰεὶ γίγνηται. σχεδὸν4382 
γὰρ ἄδηλον ὁποία νὺξ ἢ φῶς αὐτὸ γεννήσει.  xüv 

- , ^ - T5 ΄ - Nus ς 7 A 3D As 
τῷ α΄ δὲ τῶν Νόμων φησί (p. 631d)' ᾿μέϑης δὲ αὐτῆς, 

ὥσπερ “υδοὶ χρῶνται καὶ Πέρσαι καὶ Καρχηδόνιοι" 

92 ἵνα τὸν À: corr. Cas ὅ ὦ Σόλων huc transpos. Mus: 
ante τὸ ποῖον (v. 7) AC T συμποσίοισιν AC: corr. Di zé- 
νεται ἃ πίνετ᾽ Ο: corr. Cas 18 χρώμενος À: corr. C 18 
οὐδὲ AC 22 μεταλλάττοντος À: corr. C 23 ὅττι α 
24. 95 κἀν τῶι ἑνδεκάτωι À (ἐν δὲ τὰ C) 26 ὥσπερ Σκύϑαι 
Plato, omnino haec misere turbata 
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καὶ Κελτοὶ καὶ Ἴβηρες καὶ Θρᾷκες καὶ τὰ τοιαῦτα 
γένη. καϑάπερ ὑμεῖς. ὦ “ακεδαιμόνιοι. τὸ παράπαν 
ἀπέχεσϑε. Σκχύϑαι δὲ καὶ Θρᾷκες ἀκράτῳ παντάπασι 
χρώμενοι. γυναῖκές τε καὶ πάντες αὐτοί, καὶ κατὰ 
τῶν ἱματίων καταχεόμενοι καλὸν xol εὔδαιμον ἐπιτή- 
δευμα ἐπιτηδεύειν νενομίκασι. Πέρσαι δὲ καὶ σφόδρα 
μὲν χρῶνται καὶ ταῖς ἄλλαις τρυφαῖς, ἃς ὑμεῖς ἀπο- 
βάλλετε, ἐν τάξει δὲ μᾶλλον τούτων. 40. ἔπινον 
[of] πολλοὶ καὶ ἄλφιτα ἐπιβάλλοντες τῷ οἴνῳ. ὡς ὃ 
ΖΔελφὸς Ἡγήσανδρος φησίν (FHGIV 418). Ἐπένικος 
γοῦν. Μνησιπτολέμου ἀνάγνωσιν ποιησαμένου τῶν ἧστο- 
οιῶν, ἐν αἷς ἐγέγραπτο ὡς Σέλευκος ἐπηλφίτωσε. γράψας 

δρᾶμα Μνησιπτόλεμον καὶ κωμῳδῶν αὐτὸν καὶ περὶ 
τῆς πόσεως ταῖς ἐχείνου χρώμενος φωναῖς ἑἐποίηδε 

λέγοντα (IV 505 M) 

ἐπ᾿ ἀλφίτου πίνοντα τοῦ ϑέρους ποτὲ 
ἰδὼν Σέλευκον ἡδέως τὸν βασιλέα 

ἔγραψα καὶ παρέδειξα τοῖς πολλοῖς ὅτι 

κἂν τὸ τυχὸν ἢ πραγμάτιον ἢ σφόδρ᾽ εὐτελές. 
5 σεμνὸν δύναται τοῦϑ᾽ ἡ δύναμις ἡ ̓ μὴ ποιεῖν. 

ἱγέροντα Θάσιον τόν τε γῆς ἀπ᾽ ᾿Ατϑίδος 
ἑσμὸν μελίσσης τῆς ἀκραχόλου γλυκὺν 
συγχυρκανήσας ἐν σκύφῳ χυτῆς λίϑου. 
“Ζήμητρος ἀκτῇ πᾶν γεφυρώσας ὑγρόν, 

10 χκατῃσίμωσα πῶμα. καύματος λύσιν. 
- t. -* , ὁ δ᾽ αὐτὸς ἱστορεῖ x&v Θηράσι ταῖς νήσοις ἐπιπάτ- N 

3 ἀκράτῳ Plat: ἀκρατοπῶται A 9 ofom. C — 12 ἀπηλ- 
φίτισε À: corr. H. Steph 16 ἐπαλφιτοῦντα τοῦ 9. Cobet 
25 κατησίμωκα C fort. recte 26 κἄν Θηρασίαις νήσοις Schw 
coll Steph. B. s. v ἐπιτάττοντα A: corr. C 
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τοντας λέχιϑον ἀντὶ ἀλφίτου πίνειν. καὶ λέγεσϑαι ταύ- d 
την τὴν πόσιν καλλίονα τῆς ἐξ ἀλφίτων. 

41. προπόσεις δὲ τὰς γινομένας ἐν τοῖς συμποσίοις 

Ιακεδαιμονίοις οὐκ ἦν ἔϑος ποιεῖν οὐδὲ φιλοτησίας 

| 5 διὰ τούτων πρὸς ἀλλήλους ποιεῖσϑαι. δηλοῖ δὲ ταῦτα 
Κριτίας ἐν τοῖς ἐλεγείοις (fr. 2 B) 

καὶ τόδ᾽ ἔϑος Σπάρτῃ μελέτημά τε κείμενόν ἐστι 
πίνειν τὴν αὐτὴν οἰνοφόρον κύλικα, 

μηδ᾽ ἀποδωρεῖσϑαι προπόσεις ὀνομαστὶ λέγοντα 
10 μηδ᾽ ἐπὶ δεξιτερὰν χεῖρα κύκλῳ ϑιάσου ... e 

5 [ἄγγεα “Μυδὴ χεὶρ evo! ᾿Ζσιατογενὴς] 
καὶ προπόσεις ὀρέγειν ἐπιδέξια καὶ προκαλεῖσϑαι 

ἐξονομακλήδην ᾧ προπιεῖν ἐϑέλει. 
εἶτ᾽ ἀπὸ τοιούτων πόσεων γλώσσας τε λύουσιν 

15 εἰς αἰσχροὺς μύϑους σῶμά T ἀμαυρότερον 
10 τεύχουσιν᾽ πρὸς δ᾽ ὄμματ᾽ ἀχλὺς ἀμβλωπὸς ἐφίζει" 

λῆστις δ᾽ ἐχτήκει μνημοσύνην πραπίδων" 
νοῦς δὲ παρέσφαλται" δμῶες δ᾽ ἀκόλαστον ἔχουσιν f 

ἦϑος᾽ ἐπεισπίπτει δ᾽ οἰκοτριβὴς δαπάνη. 
20 οὗ “ακεδαιμονίων δὲ κόροι πίνουσι τοσοῦτον 

15 ὥστε φρέν᾽ εἰς ἱλαρὰν ἐλπίδα πάντας ἄγειν 
εἴς τὲ φιλοφροσύνην γλῶσσαν μέτριόν τε γέλωτα. 

τοιαύτη δὲ πόσις σώματί τ᾽ ὠφέλιμος 
γνώμῃ τε κτήσει T&' καλῶς δ᾽ εἰς ἔργ᾽ ᾿Δφροδίτης 

25 πρός 9' ὕπνον ἥρμοσται, τὸν καμάτων λιμένα, 488 

20 πρὸς τὴν τερπνοτάτην vs ϑεῶν ϑνητοῖς Ὑγίξειαν, 

11 del. Sitzler, qui alio transposuit (fr. 1, 4 B); intercidit 
haec sententia: contra apud Athenienses hoc moris est 18 προ- 
πολεῖν A: corr. C 14 τελέουσιν AC: corr. Mus 16 ὄμμ᾽ AC: 
corr. Herm 17 λῆσις AC: corr. C superser 21 ἀσπίδα AC: 
corr. Emperius πᾶντ᾽ ἀπάγειν ἃ (ἀπαγαγεῖν C): corr. Bergk 
26 ὑγείαν AC 
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καὶ τὴν Εὐσεβίης γείτονα Σωφροσύνην. 
ἑξῆς ve πάλιν φησίν" 

αἱ γὰρ ὑπὲρ τὸ μέτρον κυλίκων προπόσεις παρα- 

χρῆμα 
τέρψασαι λυποῦσ᾽ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον. 

ἡ Δακεδαιμονίων δὲ δίαιϑ'᾽ ὁμαλῶς διάκειται, 
25 ἔσϑειν καὶ πίνειν σύμμετρα πρὸς τὸ φρονεῖν 

καὶ τὸ πονεῖν εἶναι δυνατούς" οὔκ ἐστ᾽ ἀπότακτος 

ἡμέρα οἰνῶσαι σῶμ᾽ ἀμέτροισι πότοις. 
49. φίλοινος δ᾽ ἐστὶν ὁ πρὸς οἶνον ἕτοιμος, φιλο- 

πύτης δὲ ὁ πρὸς πότους, κωϑωνιστὴς δὲ ὁ μέχρι μέϑης. 
πλεῖστον δὲ ἔπιε τῶν μὲν ἡρώων Νέστωρ ὃ τριγέρων᾽ 
φανερῶς γὰρ αὐτὸς προσέκειτο τῶν ἄλλων μᾶλλον τῷ 
οἴνῳ καὶ τοῦ ᾿“γαμέμνονος αὐτοῦ, ὃν ὡς πολυπότην 
ἐπιπλήσσει ὃ ᾿Δ4χιλλεύς (4. 238. 0 δὲ Νέστωρ καὶ τῆς 
μεγίστης μάχης ἐνεστηκυίας οὐκ ἀπέχεται [καὶ] τοῦ 

πίνειν. φησὶ γοῦν Ὅμηρος (5 1)" 

Νέστορα δ᾽ οὐκ ἔλαϑεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης. 
καὶ μόνου δὲ τούτου τῶν ἡρώων τὸ ποτήριον ἡρμή- 
vevxtv, ὡς τὴν ᾿Αχιλλέως ἀσπίδα. ἐστρατεύετο γὰρ 
μετ᾽ αὐτοῦ καϑάπερ καὶ τῆς ἀσπίδος ἐκείνης, ἧς φησιν 
ὁ Ἕχτωρ καὶ μέχρι οὐρανοῦ ἥκειν τὸ κλέος (Θ 192) 
οὐκ ἂν ἁμάρτοι δέ τις καὶ τὸ ποτήριον αὐτοῦ λέγων 
φιάλην "Aosog κατὰ τὸν ᾿ἀντιφάνους Καινέα, ἐν ᾧ 
λέγεται οὕτως (I 55 K) 

εἶτ᾽ ἤδη δὸς φιάλην [τὸ ὅπλον] "4otoc, 
κατὰ Τιμόϑεον (ἔν. 16), ξυστόν τε βέλος. 

1 εὐσεβείης A: corr. C ^ 1 ἐσθίειν A: corr. Mus φρονεῖν 
Bach: φανέν A 8. 9 ἀπότακτον ἥμεραι A: corr. C 11 φιλο- 
κωθωνιστὴς À: corr. Ο 13 fort. τῶν τε ἄλλων 10 καὶ del. 
Wilam 26 sir' qóniog À: corr. Emperius τὸ ὅπλον del. 
Koppiers 
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ἀλλὰ μὴν καὶ διὰ τὴν φιλοποσίαν ὁ Νέστωρ καὶ παρ᾽ d 
᾿Δχιλλέως φιάλην λαμβάνει δῶρον ἐν τῷ ἐπὶ Πατρόκλῳ 
ἐπιτελουμένῳ ἀγῶνι (P 616), οὐχ ὅτι καὶ οὐχὶ τῷ νικη- 
ϑέντι ἔδωκε δέπας ὁ ᾿Δχιλλεύς (τοῖς γὰρ φιλοπόταις 

οὐ παρέπεται τὸ vixüv διὰ τὸ ῥάϑυμον) ἢ ὅτι διὰ 
δίψαν μάλιστα λείπονται οἵ πύκται διὰ τὸ βαρεῖσϑαι 
τὰς χεῖρας ἀνατείνοντες. ὁ δὲ Εὔμηλος λαμβάνει 9o- 
ρακα (v.560) δραμὼν ἄἀϑλον ἐπισφαλῶς καὶ ἀμυχδ είς, 

ἀσφαλείας ὅπλον. 
48. τῆς δὲ δίψης οὐδέν ἐστι πολυποϑητότερον. e 

διόπερ καὶ τὸ "4oyog πολυδίψιον ὃ ποιητὴς ἔφη, τὸ 
πολυπόϑητον διὰ τὸν χρόνον. τὸ δίψος γὰρ πᾶσιν 
ἰσχυρὰν ἐπιϑυμίαν ἐμποιεῖ τῆς περιττῆς ἀπολαύσεως. 

διὸ καὶ ὁ Σοφοκλῆς φησι (ἔν. 692 N) 
διψῶντι γάρ τοι πάντα προσφέρων σοφὰ 
οὐκ ἂν πλέον τέρψειας ἢ πιεῖν διδούς. 

καὶ ὁ ᾿Δρχίλοχος (fr. 68 B) 
μάχης δὲ τῆς σῆς, ὥστε διψέων πιεῖν, 

ὡς ἐρέω. 
καὶ τῶν τραγικῶν δέ τις ἔφη (fr. adesp. 69 N)' f 

ἴσχειν κελεύω χεῖρα διψῶσαν φόνου. 
καὶ ᾿ἀνακρέων (fr. 57 B) 

φίλη γὰρ sig ξείνοις" ἔασον δέ μὲ διψῶντα πιεῖν. 

καὶ Ξενοφῶν δ᾽ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Παιδείας ποιεῖ 

τὸν Κῦρον τάδε λέγοντα (Ὁ 1,1)" “ἐγὼ ὑμῖν διψῶ χα- 
οίσασϑαι’ Πλάτων δ᾽ ἐν τῇ Πολιτείᾳ (VIII 562 c) 
“ὅταν οἶμαι δημοχρατουμένη πόλις ἐλευϑερίας διψήσασα 
κακῶν οἰνοχόων προστατούντων τύχῃ καὶ πορρωτέρω 

3 fortasse οὐχ ὅτι ἀκονιτὶ τῷ vix. coll. schol. v 616 18 
τῆς περιττῆς Ο: τὴν περὶ τῆς A — 16 ἢ Cas: μὴ AC — 23 εἰσ- 
ξεινεις À: corr. Schneidewin 
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434r0U δέοντος ἀκράτου μεϑυσϑῇ. 44. ἔπινε δὲ καὶ 
Πρωτέας ὃ Μακεδὼν πλεῖστον. ὥς φησιν Ἔφιππος 
ἐν τῷ περὶ τῆς ᾿Δλεξάνδρου καὶ Ἡφαιστίωνος ταφῆς 
(p.126 M), χαὶ εὐρώστῳ τῷ σώματι διῆγε. καίτοι τῷ 

πιεῖν ἐγγεγυμνασμένος ὦν. ᾿4λέξανδρος γοῦν αἰτήσας 5|! 

ποτὲ ποτήριον δίχουν καὶ πιὼν προὔπιε τῷ Πρωτέαᾳ. 
καὶ ὃς λαβὼν καὶ πολλὰ ὑμνήσας τὸν βασιλέα ἔπιεν. 
ὡς ὑπὸ πάντων κροταλισϑῆναι. καὶ μετ᾽ ὀλίγον τὸ 
αὐτὸ ποτήριον αἰτήσας ὁ Πρωτέας xal πάλιν πιὼν 

b προὔπιε τῷ βασιλεῖ. ὁ δὲ ᾿Δλέξανδρος λαβὼν ἔσπασε 10 "' 
μὲν γενναίως. οὐ μὴν ὑπήνεγκεν, ἀλλ᾽ ἀπέκλινεν ἐπὶ ἰ 
τὸ προσχεφάλαιον ἀφεὶς τῶν χειρῶν τὸ ποτήριον. χαὶἩ 
ἐκ τούτου νοσήσας ἀπέϑανε. τοῦ Διονύσου, quot, - 

μηνίσαντος αὐτῷ. διότι τὴν πατρίδα αὐτοῦ τὰς Θήβας ; 

ἐπολιόρκησεν. ἔπινε δὲ ὁ 4ÀftavÓgogs πλεῖστον, ὡς ' 

καὶ ἀπὸ τῆς μέϑης συνεχῶς κοιμᾶσϑαι δύο ἡμέρας 
καὶ δύο νύκτας. δηλοῦται δὲ τοῦτο ἐν ταῖς ᾿Εφημε- I 

οίσιν αὐτοῦ, ἃς ἀνέγραψαν Εὐμένης vs ὁ Καρδιανὸς : 
καὶ Διόδοτος ὁ ᾿Ερυϑρᾶϊος (p.1931M). Μένανδρος | 

0s ἐν Κόλακί φησι (IV 152 M) 90 ἢ 

e κοτύλας χωροῦν δέχα 3 

ἐν Καππαδοκίᾳ κόνδυ χρυσοῦν. Στρουϑία, 

τρὶς ἐξέπιον μεστόν y. ΣΤΡ, ᾿“λεξάνδρου πλέον 
τοῦ βασιλέως πέπωκας. ^4. οὐκ ἔλαττον, οὐ 

5 μὰ τὴν ᾿ϑηνᾶν. ΣΤΡ, μέγα γε. 25 ἢ 

Νικοβούλη δὲ ἢ ὁ ἀναϑεὶς ταύτῃ τὰ συγγράμματά 
φησιν (p.157 M) ὅτι παρὰ Μηδείῳ τῷ Θεσσαλῷ δειπνῶν | 
ὁ ᾿Δλέξανδρος εἴχοσιν οὖσιν ἐν τῷ συμποσίῳ πᾶσι | 

15 fort. ἐπόρϑησεν 28 ἔπιον A: corr. Bentl 
z*c«g τοῦ (oc. À: corr. Bentl, cf. Plut. mor. p. 57a 
ὁ ἂν. ταυτὶ À: corr. Mus 
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προὔπιε, παρὰ πάντων τὰ ἴσα λαμβάνων, καὶ ἀναστὰς 
(éx» τοῦ συμποσίου μετ᾽ οὐ πολὺ ἀνεπαύετο. Καλλισϑέ- 
νης δὲ ὁ σοφιστής. ὡς “υγκεὺς 0 Σαμιός φησιν ἐν τοῖς à 
ἀπομνημονεύμασι καὶ ᾿'“ριστόβουλος καὶ Χάρης ἐν 
ταῖς ἱστορίαις (p.116 M), ἐν τῷ συμποσίῳ τοῦ ᾿Δ4λεξάν- 

δρου τῆς τοῦ ἀκράτου κύλικος εἰς αὐτὸν ἐλθούσης 

ὡς διωϑεῖτο, εἰπόντος τέ τινος αὐτῷ “διὰ τί οὐ πίνεις: 

“οὐδὲν δέομαι. ἔφη. ᾿Δ4λεξάνδρου πιὼν τοῦ ᾿4σκληπιοῦ 
δεῖσθαι. 45. Ἰσρεῖας δὲ ὃ τοὺς μάγους ἀνελὼν ἐπι- 

γεγραμμένον εἶχεν ἐπὶ τοῦ μνήματορ᾽ ἠδυνάμην καὶ 
οἶνον πίνειν πολὺν καὶ τοῦτον φέρειν καλῶς: Κτη- 

σίας δὲ παρ᾽ Ivóoig φησιν (fr. 55 M) οὐκ εἶναι τῷ 

βασιλεῖ μεϑυσϑῆναι. παρὰ δὲ Πέρσαις τῷ βασιλεῖ e 

ἐφίεται μεθύσκεσθαι μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐν m ϑύουσι τῷ 
Μίϑρῃ. γράφει δὲ οὕτως περὶ τούτου ΖΙοῦρις ἐν τῇ 

. ἑβδόμῃ τῶν ἱστοριῶν (FHG II 472); “ἐν μόνῃ τῶν ἕορ- 

τῶν τῶν ἀγομένων ὑπὸ Περσῶν τῷ Μίϑρῃ βασιλεὺς 
μεϑύσκεται καὶ τὸ Περσικὸν ὀρχεῖται" τῶν δὲ λοιπῶν 
οὐδεὶς κατὰ τὴν ᾿4σίαν, ἀλλὰ πάντες ἀπέχονται κατὰ 

τὴν ἡμέραν ταύτην τῆς ὀρχήσεως. Πέρσαι γὰρ ὥσπερ 
ἵππεύειν οὕτω καὶ ὀρχεῖσϑαι μανϑάνουσι καὶ νομίζουσι 
τὴν ἐκ τῆς ἐργασίας ταύτης κίνησιν ἐμμελῆ τινα λαμ- f 
βάνειν γυμνασίαν τῆς τοῦ σώματος ῥώμης. εἰς το- 
σοῦτον δὲ ᾿Ζλέξανδρος ἐμέϑυεν, ὥς φησι Καρύστιος 
ὁ Περγαμηνὸς ἐν ἱστορικοῖς ὑπομνήμασιν (F HG IV 357), 
ὡς καὶ ἐπὶ ὄνων ἄρματος κωμάξειν" ἐποίουν δὲ τοῦτο, 
φησί, καὶ oí τῶν Περσῶν βασιλεῖς" μήποτ᾽ οὖν διὰ 
τοῦτο οὐδὲ πρὸς τα ἀφροδίσια εἶχεν δρμήν᾽ ἐξυδα- 
ροῦσϑαι γάρ φησιν ὁ ᾽'Ζριστοτέλης ἐν τοῖς φυσικοῖς 

2 ἐκ add. Καὶ l7 τῇ ἀγομένῃ Mein 22 κίνησιν fort. 
delendum 28. 29 ἐξυδροῦσϑαι A: corr. C 
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προβλήμασι (cf. Rose Ar. ps. p. 236) τῶν τοιούτων τὴν 
A85yovav: ερώνυμός τε ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς (fr.10 Hill) 

Θεόύφραστόν φησι λέγειν ὅτι ᾿Δ4λέξανδρος οὐκ εὖ διέ- 
χειτὸ πρὸς τὰ ἀφροδίσια. Ὀλυμπιάδος γοῦν καὶ πα- 
ρανακλινάσης αὐτῷ Καλλιξείναν τὴν Θετταλὴν ἑταίραν ὅ ! 
περικαλλεστάτην οὖσαν, συνειδότος τοῦτο καὶ τοῦ Φι- 

λίππου (εὐλαβοῦντο γὰρ μὴ γύννις εἴη), πολλάκις ἤτει  - 
αὐτῇ τὸν ᾿4λέξανδρον συγγενέσθαι. 40. xal Φίλιππος | 
δ᾽ ὁ τοῦ "isíétvÓgov πατὴρ φιλοπότης qv, ὡς ἱστορεῖ 
Θεόπομπος ἐν τῇ ἕχτῃ καὶ εἰκοστῇ τῶν ἱστοριῶν n, 

b (FHGIS308. x&v ἄλλῳ δὲ μέρει τῆς ἱστορίας (p. 329) j 

γράφει" ᾿ Φίλιππος ἣν τὰ uiv φύσει μανικὸς καὶ προ- | 
πετὴς ἐπὶ τῶν κινδύνων. τὰ δὲ δια μέϑην᾽ ἦν y&Q | 
πολυπότης καὶ πολλάκις μεϑύων ἐξεβοήϑει. ἐν δὲ τῇ | 
τρίτῃ καὶ πεντηκοστῇ περὶ τῶν £v Χαιρωνείᾳ γενο- 15! 

μένων εἰπὼν καὶ ὡς ἐπὶ δεῖπνον ἐκάλεσε τοὺς παρα- . 
γενομένους τῶν ᾿Αϑηναίων πρέσβεις φησίν (Ὁ. 828)" 

ὁ δὲ Φίλιππος ἀποχωρησάντων ἐκείνων εὐθέως μετε- 
πέμπετό τινας τῶν ἑταίρων, καλεῖν δ᾽ ἐκέλευε τὰς 

αὐλητρίδας καὶ ᾿“ριστόνικον τὸν κιϑαρῳδὸν καὶ Ζω- 20 
e ρίωνα τὸν αὐλητὴν καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς εἰϑισμένους 

αὐτῷ συμπίνειν" περιήγετο γὰρ πανταχοῦ τοὺς τοιού- 
τους ὁ Φίλιππος καὶ κατασκευασάμενος ἦν ὄργανα 
πολλὰ συμποσίου καὶ συνουσίας. ὧν γὰρ φιλοπότης. | 

καὶ τὸν τρόπον ἀκόλαστος καὶ βωμολόχους εἶχε περὶ 95! 
αὑτὸν συχνοὺς καὶ τῶν περὶ τὴν μουσικὴν ὄντων καὶ 
τῶν τὰ γέλοια λεγόντων. πιὼν δὲ τὴν νύχτα πᾶσαν 

4 καὶ om. C 5 Καλλιξέναν Di 7 γύνις AC: corr. 
Mus 15 χερωνίαι ἃ 22 περιήγητο A, fort. συμπεριήγετο 
25 βωμολόχος AC: corr. Cas 
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καὶ μεϑυσϑεὶς πολὺ καὶ πατάξας ἀφεὶς ἅπαντας τοὺς 

ἄλλους ἀπαλλάττεσϑαι ἤδη πρὸς ἡμέραν ἐκώμαξεν ὡς 
τοὺς πρέσβεις τοὺς τῶν ᾿“ϑηναίων. Καρύστιος δὲ 
ἐν τοῖς ἱστορικοῖς ὑπομνήμασιν (FHG IV 357) ὅτε, 
φησί, μεϑύειν προῃρεῖτο Φίλιππος, τοῦτ᾽ ἔλεγε “χρὴ 
πίνειν" ᾿άἀντίπατρος γὰρ ἵκανός ἐστι νήφων. κυβεύον- 

τος δέ ποτε αὐτοῦ καί τινος ἀγγείλαντος ὡς ̓ ἀντίπατρος 

πάρεστι. διαπορήσας ὦσεν ὑπὸ τὴν κλίνην τὸν ἄβακα.᾽ 
AT. φιλοπότας δὲ καὶ μεϑύσους καταλέγει Θεό- 

πομπὸς Ζιονύσιον τὸν νεώτερον. Σικελίας τύραννον. 
ὃν καὶ τὰς ὄψεις ὑπὸ τοῦ οἴνου διαφϑαρῆναι. ᾽άρι- 
στοτέλης δ᾽ ἐν τῇ Συρακοσίων Πολιτείᾳ (p.528 R) 

καὶ συνεχῶς φησιν αὐτὸν ἔσϑ᾽ ὅτε ἐπὶ ἡμέρας ἐνενή- 
κοντα μεϑύειν" διὸ καὶ ἀμβλυωπότερον γενέσϑαι τὰς 
ὄψεις. Θεόφραστος δέ φησι καὶ τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ 

κολαχεύοντας τὴν τυραννίδα προσποιεῖσθαι μὴ βλέπειν 

καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ “Ζ]΄ονυσίου χειραγωγεῖσϑαι καὶ μήτε 
τὰ παρατιϑέμενα τῶν ἐδεσμάτων μήτε τὰς κύλικας 
ὁρᾶν" διὸ κληϑῆναι Ζιονυσιοκόλακας. ἔπινε δὲ πλεῖς- 
στον καὶ Νυσαῖος ὁ τυραννήσας Συρακοσίων καὶ 

| "AmoAAoxo&tus" Ζιονυσίου δὲ τοῦ προτέρου οὗτοι υἷοί, 
ὡς ὁ Θεόπομπος ἱστορεῖ ἐν τῇ μ' κἀν τῇ ἑξῆς τῶν 
ἱστοριῶν (FHG I313). γράφει δὲ οὕτως περὶ τοῦ Νυ- 
σαίου" ᾿Νυσαῖος 0 τυραννήσας ὕστερον Συρακοσίων 
ὥσπερ ἐπὶ ϑανάτῳ συνειλημμένος καὶ προειδὼς ὅτι 
μῆνας ὀλίγους ἤμελλε ἐπιβιώσεσϑαι γαστριζόμενος καὶ 
μεϑύων διῆγεν. ἐν δὲ τῇ τριακοστῇ ἐνάτῃ guoív 

1 μεϑυσϑεὶς πολλὰ καὶ παίξας C, unde μεϑ. καὶ πολλὰ 
παίξας Mein, quod nimis debile; fort. us9. ἐπὶ πολὺ καὶ παρα- 
παίσας 138 ἐνενήκοντα etiam Plut. Dion. 7 19 διονυσοκόλακας 
A: eorr. lemma et C 26 ἤμελε A: corr. CO βιώσεσϑαι A βό- 
σεσϑαν C: corr. Mein 

1 m 
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436(p. 312)" “᾿“πολλοκράτης ὃ Διονυσίου τοῦ τυράννου 

b 

υἱὸς ἀκόλαστος qv καὶ φιλοπότης" καὶ τῶν xoAcxsvOv- 
vOv τινὲς αὐτὸν παρεσκεύαξον ὡς ἔνι μάλιστα ἀλλο- 

τριώτατα πρὸς τὸν πατέρα διακεῖσϑαι. καὶ ᾿Ιππαρῖνον 
δὲ τὸν Διονυσίου φησὶν ὑπὸ μέϑης τυραννοῦντα ἀπο- 
σφαγῆναι. περὶ δὲ τοῦ Νυσαίου καὶ τάδε γράφει 

(p. 812) ᾿Νυσαῖος ὁ Διονυσίου τοῦ προτέρου υἱὸς 

κύριος τῶν ἐν Συρακούσαις γενόμενος πραγμάτων 
κατεσκευάσατο τέϑριππον καὶ τὴν ἐσθῆτα τὴν ποικίλην 

ἀνέλαβεν, ἔτι δὲ καὶ τὴν ὁ αν καὶ τὴν οἰνοφλ , jv ὀψοφαγίαν καὶ τὴν otvogAv- 

γίαν καὶ τὴν τῶν παίδων καὶ τὴν τῶν γυναικῶν ὕβοιν 

καὶ τὴν τῶν ἄλλων ὅσα συντελῆ τούτοις πέφυκε καὶ 
' , - DÀ , 2 ' τὸ - 

τὴν δίαιταν διῆγεν οὕτως. ἐν δὲ τῇ τεσσαρακοστῇ 
, ς 3 M * , , Ld , 

πέμπτῃ ὁ αὐτὸς περὶ TiuoAcov λέγων vov Θηβαίου 

φησίν (p.318) οὐκ ὀλίγων γὰρ ἤδη γενομένων ἀσελ- 
γῶν περὶ τὸν βίον τὸν xc9' ἡμέραν καὶ τοὺς πότους 
οὐδένα νομίζω τῶν ἐν ταῖς πολιτείαις ὄντων οὔτ᾽ 

ἀκρατέστερον οὔτε λιχνότερον οὔτε δοῦλον γεγονέναι 
^ - ς - , er τ , 9 

μᾶλλον τῶν ἡδονῶν. εἰ μή. ὡδσπερ εἶπον. TiuoAcov. 

ἐν δὲ τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ περὶ Χαριδήμου τοῦ 
3 , , ex 2 » , 2 , 

Φρείτου διηγούμενος. ov ᾿Δϑηναῖοι πολίτην £zxou]- 

σαντο. φησίν (p.304) ἱτήν τε γὰρ δίαιταν ἑωρᾶτο τὴν 
χαϑ' ἡμέραν ἀσελγῆ καὶ τοιαύτην ποιούμενος ὥστε 
πίνειν καὶ μεϑύειν αἰεί, καὶ γυναῖκας ἐλευϑέρας ἐτόλμα 
διαφϑείρειν" καὶ εἰς τοσοῦτον προῆλθεν ἀκρασίας ὥστε 

μειράκιόν τι παρὰ τῆς βουλῆς τῆς τῶν Ὀλυνϑίων 
αἰτεῖν ἐπεχείρησεν, ὃ τὴν μὲν ὄψιν ἠν εὐειδὲς καὶ 

4 ἱπαπαρῖνον ἃ cf. Ael. v. h. 2, 41 ὅ παροινοῦντα Mein, 
sed mutila oratio cf. Parthen. 24 129 fort. καὶ τῶν ἄλλων 
συντελεῖ Α: corr. K post πέφυκε vocabulum velut ἐπιτήδευσιν 
add. Wilam 24 ἀεὶ C 

15 : 

90 : 
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χάριεν, ἐτύγχανε δὲ μετὰ 4ΔὨέρδου vov JMaxsÓóovog 
αἰχμάλωτον γεγενημένον. 48. ἔπινε δὲ πλεῖστον καὶ ἃ 
᾿ἀρκαδίων (ἄδηλον δ᾽ εἰ ὃ Φιλίππῳ διεχϑρεύσας), ὡς 
τὸ ἐπίγραμμα δηλοῖ, ὅπερ ἀνέγραψε Πολέμων ἐν τῷ 

5 περὶ τῶν χατὰ πόλεις ἐπιγραμμάτων (fr. 19 Pr) 
τοῦ πολυκώϑωνος τοῦτ᾽ ἠρίον ᾿ἀρκχαδίωνος 

ἄστεος ὥρϑωσαν τᾷδε παρ᾽ ἀτραπιτῷ 
υἱῆες Δόρκων καὶ Χαρμύλος. ἔφϑιτο δ᾽ ὠὡνήρ, 

| ὥνϑρωπ᾽, ἐκ χανδῆς ξωροποτῶν κύλικος. 
[10 ᾿Ερασίξενον δέ τινα πεπωκέναι πλεῖστόν φησι τὸ ἐπ᾽ 

αὐτῷ ἐπίγραμμα (A. P. VII 464)" e 
ov βαϑὺν οἰνοπότην ᾿Ερασίξενον ἡ δὶς ἐφεξῆς 

ἀκρήτου φανερῶς ὥχετ᾽ ἔχουσα κύλιξ. 

ἔπινε δὲ πλεῖστον καὶ ᾿Ζλκέτας ὁ Μακεδών, ὥς φησιν 
10 Ἄριστος ὁ Σαλαμίνιος (p.154 M), καὶ Ζιότιμος ὃ 
| ᾿Ααϑηναῖος. οὗτος δὲ καὶ Χώνη ἐπεκαλεῖτο" ἐντιϑέμενος 

γὰρ τῷ στόματι χώνην ἀπαύστως ἔπινεν ἐπιχεομένου 
οἴνου" ὅϑεν καὶ Χώνη ἐπεκλήϑη, ὥς φησι Πολέμων. 
Κλεομένης δὲ ὁ Ζακεδαιμόνιος ὅτι καὶ ἀκρατοπότης 

20 ἦν προείρηται (Ρ. 491 b): ὅτι δὲ διὰ μέϑην ἑαυτὸν καὶ f 
μαχαίρᾳ κατέτεμεν Ἡρόδοτος ἱστόρησε (ΥἹ τ). καὶ 
᾿Δλκαῖος δ᾽ ὃ ποιητὴς φιλοπότης ἦν, ὡς προεῖπον. 
Βάτων δ᾽ ὃ Σινωπεὺς ἐν τοῖς περὶ Ἴωνος τοῦ ποιη- 

τοῦ (FHG IV 350) φιλοπότην φησὶ γενέσϑαι καὶ ἐρω- 

ἰοῦ τικώτατον τὸν Ἴωνα. καὶ αὐτὸς δὲ ἐν τοῖς ἐλεγείοις 

| ἐρᾶν μὲν ὁμολογεῖ Χρυσίλλης τῆς Κορινϑίας, Τελέου 

ὃὲ ϑυγατρός" ἧς καὶ Περικλέα τὸν Ὀλύμπιον ἐρᾶν 

1 ὀρθώσαντα δὲ À: corr. Mus et Cas, sed τῇδε scribendum 
8 εφϑη ὃ δ᾽ A: corr. Schw 9. ἄνθρωπ᾽ A: corr. Κα εὐχαν- 
δεῖς — κύλικας Lobeck, praestat εὐχανδῇ — κύλικα (non recte 
ἕξ χανδὸν — κύλικας Dilthey) 12. 13 recte ut videtur τὸν 
βαϑὺν et ἀκρήτου προποϑεῖσ᾽ οοα. Pal 

ΑΤΗΒΝΧΑΈΤΞ II. 29 
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φησι Τηλεκλείδης ἐν Ἡσιόδοις (1214 Κ). Eévegyog 
δ᾽ ὁ Ρύδιος διὰ τὴν πολυποσίαν Μετρητὴς ἐπεχαλεῖτο" 
μνημονεύει αὐτοῦ Εὐφορίων ὃ ἐποποιὸς ἐν Χιλιάσι 
(fr. 44 M). 49. Χάρης δ᾽ ὁ Μυτιληναῖος ἐν ταῖς περὶ 

48: 4λέξανδρον ἱστορίαις (p.118 M) περὶ Καλάνου εἰπὼν 5 

τοῦ ᾿Ινδοῦ φιλοσόφου. ὅτι ῥίψας ἑαυτὸν εἰς πυρὰν 
νενημένην ἀπέϑανε. φησὶν ὅτι καὶ ἐπὶ τῷ μνήματι 
αὐτοῦ διέϑηκεν ᾿4λέξανδρος γυμνικὸν ἀγῶνα καὶ uov- 
σικὸν ἐγκωμίων. ᾿ἔϑηκε δέ, φησί. καὶ διὰ τὴν φιλοι- 
νίαν τῶν Ἰνδῶν καὶ ἀκρατοποσίας ἀγῶνα. καὶ ἦν 10 
ἄϑλον τῷ μὲν πρώτῳ τάλαντον. τῷ δὲ δευτέρῳ τριά- 

κοντα μναῖ καὶ τῷ τρίτῳ δέκα. τῶν οὖν πιόντων τὸν 

οἶνον παραχρῆμα μὲν ἐτελεύτησαν ὑπὸ τοῦ ψύχους 
τριάκοντα καὶ πέντε. μικρὸν δὲ διαλιπόντες ἐν ταῖς 

b σχηναῖς ξξ. ὁ δὲ πλεῖστον πιὼν καὶ νικήσας ἔπιε μὲν 15 
ἀκράτου χοᾶς τέσσαρας καὶ τὸ τάλαντον ἔλαβεν, ἐπε- 
βίωσε δὲ ἡμέρας τέσσαρας" ἐκαλεῖτο δὲ Πρόμαχος: 
Τίμαιος δέ φησιν (FHGI299?5) ὡς “Διονύσιος ὃ τύ- 
ραννος τῇ τῶν Χοῶν éoorj τῷ πρώτῳ ἐχπιόντι χοᾶ 
ἄϑλον ἔϑηκε στέφανον χρυσοῦν" καὶ ὅτι πρῶτος ἐξέπιε 50 

Ξενοχράτης ὁ φιλόσοφος καὶ λαβὼν τὸν χρυσοῦν στέ- 
φανον x«i ἀναλύων τῷ Ἑρμῇ τῷ ἱδρυμένῳ ἐπὶ τῆς 
αὐλῆς ἐπέϑηκεν, ᾧπερ εἰώϑει καὶ τοὺς ἀνϑινοὺς ἕκά- 

στοτε ἐπιτιϑέναι στεφάνους ἑσπέρας ἀπαλλασσόμενος 

ὡς αὑτόν. καὶ ἐπὶ τούτῳ ἐθαυμάσθη. τὴν δὲ τῶν 925 
c Χοῶν ἑορτὴν τὴν ᾿4ϑήνησιν ἐπιτελουμένην Φανό- 

δημός φησι (FHG I 368) Ζ“ημοφῶντα τὸν βασιλέα .... 

βουλόμενον ὑποδέξασϑαι παραγενόμενον τὸν Ὀρέστην 

1 Ξεναγόρας Àel v. h. 12, 26 auctore diverso 16. 17 ἐβίωσε 
À: corr. Mein 21 cf. schol. Ar. Ach. 960 et Plut. qu. symp. 
p. 643a, ubi eadem alio auctore narrantur 
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"A9 vetr. πρὸς δὲ τὰ ἱερὰ οὐ OfAcv αὐτὸν προσιέναι 
οὐδ᾽ ὁμόσπονδον γενέσϑαι μήπω δικασϑέντα ἐκέλευσε 
συγκλεισϑῆναί τὲ τὰ ἱερὰ καὶ χοᾶ οἴνου ἑκάστῳ πα- 
ρατεϑῆναι, τῷ πρώτῳ ἐχπιόντι εἰπὼν ἄϑλον δοϑή- 
σεσϑαι πλακοῦντα. παρήγγειλέ τε καὶ τοῦ πότου παυ- 

σαμένους τοὺς μὲν στεφάνους οἷς ἐστεφάνωντο πρὸς 
τὰ ἱερὰ μὴ τιϑέναι διὰ τὸ ὁμορόφους γενέσϑαι τῷ 
Ὀρέστῃ. περὶ δὲ τὸν χοᾶ τὸν ἑαυτοῦ ἕκαστον περι- 
ϑεῖναι χαὶ τῇ ἱερείᾳ ἀποφέρειν τοὺς στεφάνους πρὸς 
τὸ ἐν Λίμναις τέμενος. ἔπειτα ϑύειν ἐν τῷ ἱερῷ τὰ 
ἐπίλοιπα. καὶ ἔκτοτε τὴν ἑορτὴν κληϑῆναι Χοᾶς. τῇ 
δὲ ἑορτῇ τῶν Χοῶν ἔϑος ἐστὶν ᾿“ϑήνησι πέμπεσϑαι 
δῶρα τε καὶ τοὺς μισϑοὺς τοῖς σοφισταῖς, οἵπερ καὶ 

αὐτοὶ συνεκάλουν ἐπὶ ξένια τοὺς γνωρίμους. ὥς φησιν 
Εὐβουλίδης ὃ διαλεκτικὸς ἐν δράματι Κωμασταῖς 
οὕτως (II 431 K) 

σοφιστιᾷς, κάκιστε, καὶ Χοῶν δέῃ 
τῶν μισϑοδώρων. οὐκ ἀδείπνων ἐν τρυφῇ. 

50. ᾿ἀντίέγονος δ᾽ ὁ Καρύστιος ἐν τῷ περὶ τοῦ 
Ζιονυσίου βίου τοῦ Ἡρακλεώτου τοῦ ἐπικληϑέντος 

“ΜΜεταϑεμένου φησὶ (p.126 Wil) τὸν Διονύσιον roig 

οἰκέταις συνεορτάξοντα ἐν τῇ τῶν Χοῶν ἑορτῇ καὶ μὴ 
δυνάμενον διὰ γῆρας χρῆσϑαι y παρειλήφεσαν ἑταίρᾳ 

ὑποστρέψαντα εἰπεῖν πρὸς τοὺς συνδειπνοῦντας (φ 103)" 

οὐ δύναμαι τανύσαι, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος. 
ἦν δὲ ὁ Διονύσιος ἔτι ἐκ νέου, ὥς φησι Νικίας ὁ 

8 τά τε ἱερὰ A: corr. Mein 7 ὁμορρόφους À ὁμωροφίους 
O 8.9 περιϑῆναι A 9 rovg στεφάνους del. Mein 1 Eu- 
bulides dialecticus, Euclidae discipulus, fortasse non poeta sed 
fabulae persona, ut poetae nomen interciderit (velut Philippi) 
18 corruptus 25 λαβέσϑω À: corr. C 

29 
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Νικαεὺς ἐν ταῖς Διαδοχαῖς, πρὸς τὰ ἀφροδίσια éxua- 
νὴς καὶ πρὸς τὰς δημοσίας εἰσήει παιδίσκας ἀδιαφό- 

ἔρως. καί ποτὲ πορευόμενος μετά τινῶν γνωρίμων ὡς 
ἐγένετο χατὰ τὸ παιδισκεῖον, εἰς ὃ τῇ προτεραίᾳ παρ- 
εληλυϑὼς ὥφειλε χαλκοῦς. ἔχων τότε χατὰ τύχην 
ἐχτείνας τὴν χεῖρα πάντων ὁρώντων ἀπεδίδου. ᾿άνά- 
χαρσις δ᾽ ὁ Σχύϑης παρὰ Περιάνδρῳ τεϑέντος ἄϑλου 

438z:69l τοῦ πίνειν ἤτησε τὸ νικητήριον πρῶτος μεϑυσϑ εὶς 

b 

τῶν συμπαρόντων. ὡς ὄντος τέλους τούτου καὶ τῆς 
ἐν τῷ πότῳ νίκης ὥσπερ καὶ τῆς ἐν τᾷ τρέχειν. 

“ακύδης δὲ καὶ Τίμων οἵ φιλόσοφοι κληϑέντες πρός 
τινα τῶν γνωρίμων ἐπὶ δύο ἡμέρας καὶ βουλόμενοι 
συμπεριφέρεσϑαι τοῖς παροῦσιν ἔπινον προϑυμότερον. 
τῇ μὲν οὖν πρώτῃ τῶν ἡμερῶν ὁ “Πανύδης ἀπῇει 
πρότερος ἐπιπολάσαντος αὐτῷ τοῦ ποτοῦ, καὶ ὃ Τίμων 
ὁρῶν αὐτὸν ἀπιόντα ἔφη (X 393) 

ἠράμεϑα μέγα κῦδος, ἐπέφνομεν Ἕχτορα δῖον. 
τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ προαπιόντος τοῦ Τίμωνος διὰ τὸ μὴ 
δυνηθῆναι ἐχπιεῖν τὴν προποϑεῖσαν αὐτῷ κύλικα ὃ 
“ακύδης ἰδὼν αὐτὸν ἐπανάγοντα εἶπε (Ζ 121)" 

δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν. 

Dl. Μυκερῖνον δὲ τὸν 4ἰγύπτιον ὁ Ἡρόδοτος ἱστορεῖ 
διὰ τῆς δευτέρας (c.133) ἀκούσαντα παρὰ τῶν μάντεων 
ὅτι ὀλιγοχρόνιός ἐστι, λύχνα ποιησάμενον πολλὰ ὁπότε 
γένοιτο νὺξ πίνειν καὶ εὐπαϑεῖν οὔτε ἡμέρας οὔτε 

νυχτὸς ἀνιέντα᾽ καὶ εἰς τὰ ἕλεα δὲ καὶ τὰ ἄλση νεμό- 
uevov, ἔτι τὲ ὅπου πύϑοιτο ἡβητήρια εἶναι μεϑύσκε- 
σϑαι. καὶ "μασιν δὲ τὸν καὶ αὐτὸν Αἰγυπτίων βασιλέα 
Ἡρόδοτος πολλὰ πεπωκέναι φησίν. Ἑρμείας δ᾽ ὃ 

5 ἘΞ χαλκοῦς Mein, potius χαλκοῦς πέντε vel τρεῖς 18 
προπιόντος À: corr. C 26. 21 πλανώμενον Herod 



10 

T 16 

20 

I 4583 

Μηϑυμναῖος ἐν τρίτῃ Σικελικῶν (FHG 1| 80) φιλοπό- 

την φησὶ γενέσϑαι Νικοτέλη τὸν Κορίνϑιον. Φαινέας 

δὲ ὁ ᾿Ερέσιος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Τυράννων ἀναί- 
ρεσις ἐκ τιμωρίας Σκόπαν φησὶ (FHG II 298) τὸν 
Κρέοντος μὲν υἱόν, Σχόπα δὲ τοῦ παλαιοῦ ὑιδοῦν 

φιλοποτοῦντα διατελέσαι καὶ τὴν ἐπάνοδον τὴν ἀπὸ 
τῶν συμποσίων ποιεῖσϑαι ἐπὶ ϑρόνου καϑήμενον καὶ 
ὑπὸ τεσσάρων βασταζόμενον οὕτως οἴκαδε ἀπιέναι. 
Φύλαρχος δὲ ἐν τῇ ἕχτῃ τῶν ἱστοριῶν (FHG I 336) 
2 ΄ , hl , , , 

᾿Αντίοχον φησι vov βασιλεα φίλοινον γενόμενον με- 

ϑύσκεσϑαί τε καὶ κοιμᾶσϑαι ἐπὶ πλέον, εἶθ᾽ ἑσπέρας 
πάλιν ἀφυπνιξόμενον ἐπιπίνειν. ᾿ἐχρημάτιξέ ve, φησί, 

, M , , , ^ ^ , ^ 

νήφων uiv βραχέα τελέως, μεϑύων δὲ τὰ πολλά. διὸ 

περὶ αὐτὸν δύο ἦσαν οἱ διοικοῦντες τὴν βασιλείαν, 
"ἄριστος καὶ Θεμίσων, Κύπριοι μὲν γένος καὶ ἀδελφοί, 

, , ΝᾺ ? , ET 3 F , T 

ἐρώμενοι δὲ ἀμφότεροι τοῦ ᾿ΑΔντιόχου. B2. moàv- 
πότης δὲ ἦν καὶ ᾿Αντίοχος ὁ βασιλεὺς ὁ κληϑεὶς "Em- 
φανής, ὁ ὁμηρεύσας παρὰ Ῥωμαίοις, ὃν ἱστορεῖ IIvo- 
λεμαῖος ὁ Εὐεργέτης ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ὑπομνημάτων 
χἀν τῷ πέμπτῳ (FHGIIDI186) φάσκων αὐτὸν εἰς τοὺς 
Ινδικοὺς κώμους καὶ μέϑας τραπέντα πολλὰ ἀναλί- 
σχειν. καὶ τὰ περιλειπόμενα δὲ τῶν χρημάτων uso" 
c L , € N 207 PA M 2 - ἡμέραν κωμάξων or uiv ἐξέχει, ἄλλοτε δὲ ἐν ταῖς 
δημοσίαις ὁδοῖς ἱστάμενος ἔλεγε" “τίνι ἡ τύχη δίδωσι. 

, 9 we M 3 , p P , ^ 
λαβέτω. καὶ ῥίψας TO aee ὥχετο. πολλάκις δὲ 

χαὶ πλεχτὸν στέφανον ῥόδων ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 

καὶ yovcoUgij τήβενναν φορῶν μόνος ἐρέμβετο λίϑους 

ὑπὸ μάλης ἔχων, οἷς ἔβαλλε τῶν ἰδιωτῶν τοὺς ἀκο- 

8 αἰρέσιος ἃ 4 et 5 σκοτταν et σκόττα ἃ (κόττας CO): 
corr. Leopardi 24 ἱστάμενον λέγειν Α (epitomae vestigium): 
corr. C 28 τῶν ἰδίων AC: corr. Mein 
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λουϑοῦντας αὐτῷ. ἐλούετο δὲ xal εἰς τοὺς κοινοὺς 

f λουτρῶνας μύροις ἀλειφόμενος, ὅτε καί ποτε συνιδών 
τις αὐτὸν ἰδιώτης ἔφη Ἱμακάριος εἶ, c) βασιλεῦ, πο- 

€ , 

λυτελὲς ὄξεις. καὶ ὃς ἡσϑεὶς "yo σε. φησίν, ὑπέρ- 
x0gov τούτου ποιήσω. καὶ χατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
ὑδρίσκην ὑπὲρ δύο χοᾶς ἔχουσαν παχέος μύρου κατα- 

d 2 , e M M - »" 2 , 

χυϑηναι éxtAevGsv, cog καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ἀγοραιοτε- 

QOv εἰς τὸ ἐκχυϑὲν συγκυλισϑῆναι. ὀλίσϑου τε γενο- 

μένου αὐτός τε ὁ ᾿Αντίοχος ἔπεσε χαγχάξων καὶ οἵ 
«ϑοπλεῖστοι τῶν λουομένων τὸ αὐτὸ ἔπασχον. Πολύβιος 

b 

δ᾽ ἐν τῇ ἔχτῃ καὶ εἰκοστῇ (c.1) τῶν ἱστοριῶν καλεῖ 

αὐτὸν ᾿Επιμανῆ καὶ οὐκ Ἐπιφανῆ διὰ τὰς πράξεις" 
“οὐ μόνον γὰρ μετὰ δημοτῶν ἀνθρώπων κατέβαινεν 
εἰς ὁμιλίας, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παρεπιδημούντων 
ξένων καὶ τῶν εὐτελεστάτων συνέπινεν. εἰ δὲ καὶ τῶν 

νεωτέρων. φησί, αἰσϑοιτό τινας συνευωχουμένους 

ὁπουδήποτε. παρῆν μετὰ χερατίου καὶ συμφωνίας, 

ὥστε τοὺς πολλοὺς διὰ τὸ παράδοξον ἀνισταμένους 

φεύγειν. πολλάκις δὲ καὶ τὴν βασιλικὴν ἐσθῆτα ἀπο- 
βαλὼν τήβενναν ἀναλαβὼν περιήει τὴν ἀγοράν. 
53. ἐν δὲ τῇ πρώτῃ καὶ τριακοστῇ 0 αὐτὸς Πολύβιός 
φησι (c.4) συντελοῦντα αὐτὸν ἐν τῇ ᾿Αντιοχείᾳ ἀγῶνας 
συγκαλέσαι πάντας Ἕλληνας καὶ τῶν βουλομένων τοὺς 
πολλοὺς ἐπὶ τὴν ϑέαν. καὶ πλείστων παραγινομένων 
ἐν τοῖς γυμνασίοις, πάντας ἐκ χρυσῶν ὁλκείων ἤλειφε 

1 δὲ Κ: τε AC 83 fort. ὡς πολυτ. cf. V p. 194 Ὁ 5 τού- 
του Mus: τοῦτο À 1 ἀγοραίων Ὁ 9τὲε 0 C: ys 0 ἃ  woxyd- 
ζων A: corr. C 15 prius καὶ om. V p. 193d 106 συναΐίσϑοιτο 
et εὐωχουμένους AC: corr. p. 193d 17 κεραμίου ÀC: corr. 
Diod. 29, 32 23 κρατεῖν βουλόμενον τοῦ Παύλλου Hultsch 
coll. Polyb. c. 3, vix graece, τῶν πολλῶν (ἄλλων) τοὺς (jovio- 
μένους Mein '25 δλκίων ÀC: corr, Ursinus 
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κροχίνῳ μύρῳ καὶ κινναμωμίνῳ καὶ ναρδίνῳ καὶ 
ἀμαρακίνῳ καὶ ἰρίνῳ. καὶ συγκαλῶν αὐτοὺς εἰς 

εὐωχίαν ποτὲ μὲν χίλια τρίκλινα, ποτὲ δὲ χίλια 
πεντακόσια συνεπλήρου μετὰ πολυτελεστάτης κατα- 

σκευῆς. καὶ ὁ χειρισμὸς τῆς διακονίας δι᾿ αὐτοῦ 

ἐγίνετο κατὰ γὰρ τὰς εἰσόδους ἐφιστάμενος ovg μὲν 
εἰσῆγεν, oUg δ᾽ ἀνέκλινεν, καὶ τοὺς διακόνους δὲ τοὺς 

τὰς παραϑέσεις εἰσφέροντας αὐτὸς εἰσῆγε, καὶ περι- 
πορευόμενος οὗ μὲν προσεχάϑιξεν, οὗ δὲ προσανέπιπτε. 
καὶ ποτὲ μὲν ἀποϑέμενος μεταξὺ τὸν ψωμόν, ποτὲ δὲ 
τὸ ποτήριον ἀνεπήδα καὶ μετανίστατο καὶ περιήει τὸν 
πότον προπόσεις λαμβάνων ὀρϑὸς ἄλλοτε παρ᾽ ἄλλοις, 
ἅμα δὲ τοῖς ἀχροάμασι προσπαίξων. καὶ ὑπὸ τῶν 
ὠΐίμων εἰσεφέρετο ὅλος συγκεκαλυμμένος καὶ ἐτίϑετο 

εἰς τὴν γῆν ὡς εἷς ὧν τῶν u(uov' καὶ τῆς συμφω- 
νίας προχαλουμένης ὃ βασιλεὺς ἀναπηδήσας ὠρχεῖτο 
καὶ προσέπαιξε τοῖς μίμοις, ὥστε πάντας αἰσχύνεσθαι. 

τοιαῦτα ἀπεργάζεται τοὺς ταλαιπώρους ἢ πρὸς τῇ 
μέϑῃ ἀπαιδευσία. φιλοπότης δ᾽ ἦν καὶ ὃ ὁμώνυμος 
αὐτῷ ᾿Αντίοχος, ὁ ἐν Μηδίᾳ πρὸς ᾿Δρσάκην πολε- 
μήσας, ὡς ἱστορεῖ Ποσειδώνιος ὁ ᾿Δἀπαμεὺς ἐν τῇ 
ἑχκαιδεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν (FHG III 259. ἀναιρεϑέντος 
γοῦν αὐτοῦ τὸν ᾿“ρσάκην ϑάπτοντα αὐτὸν λέγειν" 
“ἐσφηλέν σε, ᾿Δντίοχε, ϑάρσος καὶ μέϑη᾽ ἤλπιξες γὰρ 
ἐν μεγάλοις ποτηρίοις τὴν ᾿ἀρσάκου βασιλείαν ἐχπιεῖν.᾽ 
54, “᾿Αντίοχος δὲ 0 μέγας ἐπικαλούμενος, ὃν Ῥωμαῖοι 
καϑεῖλον, ὡς ἱστορεῖ Πολύβιος ἐν τῇ εἰκοστῇ (c. 8), 
παρελθὼν εἰς Χαλκίδα τῆς Εὐβοίας συνετέλει γάμους, 

2 x«i κλιρένων Α (om. C): corr. p. 1958 8 εἰσῆγε A: 
διέταττεν Diod. 31, 16 16 προσκαλουμένης À: corr. C cf. 
p. 195 20 0 om. Α add. € 
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πεντήκοντα uiv ἔτη γεγονὼς καὶ δύο τὰ μέγιστα τῶν 
ἔργων ἀνειληφώς. τήν τε τῶν Ελλήνων ἐλευϑέρωσιν. 
ὡς αὐτὸς ἐπηγγέλλετο. καὶ τὸν πρὸς Ρωμαίους πόλε- 
μον. ἐρασϑεὶς οὖν παρϑένου Χαλκιδικῆς κατὰ τὸν 
τοῦ πολέμου καιρὸν ἐφιλοτιμήσατο γῆμαι αὐτήν. οἶνο- 

΄ ^ N , , PER 2 δὴ , 
πότης ὧν καὶ μέϑαις χαίρων" qv δ᾽ αὑτὴ Κλεοπτολέμου 

μὲν ϑυγάτηρ évóg τῶν ἐπιφανῶν, κάλλει δὲ πάσας 
ὑπερβάλλουσα x«l τοὺς γάμους συντελῶν ἐν τῇ Χαλ- 
κίδι αὐτόϑι διέτριψε τὸν χειμῶνα. τῶν ἐνεστώτων 

οὐδ᾽ ἡντινοῦν ποιούμενος πρόνοιαν. ἔϑετο δὲ καὶ τῇ 
ἮΝ ΠΣ 3M e ^ 5 » , E 

παιδὶ ὄνομα Εὔβοιαν. ἡττηϑεὶς ovv τῷ πολεμῷ ἔφυγεν 

εἰς Ἔφεσον μετὰ τῆς νεογάμου. ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ὃ 
ἀλραὐτὸς Πολύβιος (Grogst (c. 4) "Aygova τὸν Ἰλλυριῶν 

b 

, c , 238 ue , ' , 

βασιλέα ἡσϑέντα ἐπὶ τῷ νενικηκέναι τοὺς μέγα φρο- 
- , ' , ^ ' , / ' 

νοῦντας Αἰὐἰτώλους πολυπότην Ovrc καὶ εἰς μεϑας καὶ 

εὐωχίας τραπέντα πλευρίτιδι ληφϑέντα ἀποθανεῖν. ἐν 
€ , -—, e 2 

δὲ τῇ ἐνάτῃ καὶ εἰκοστῇ (c.13) ὁ αὐτὸς Γενθίωνά φησι 
- - ^ 

τὸν τῶν Ἰλλυριῶν βασιλέα διὰ τὴν πολυποσίαν πολλὰ 
ποιεῖν ἀσελγῆ κατὰ τὸν βίον, νύχτωρ τε αἰεὶ καὶ us" 
ἡμέραν μεθύοντα. ἀποκτείναντα δὲ καὶ Πλεύρατον 

' ? 6€ ^ » , N , 

τὸν ἀδελφὸν γαμεῖν μέλλοντα τὴν Movovvíiov ϑυγα- 
, M - "S 3 € - - 

τέρα αὐτὸν γῆμαι τὴν παῖδα καὶ ὠμῶς χρῆσϑαι τοῖς 
, , ^ , WA M , Ἀπ ς , 

ἀρχομένοις. καὶ Ζημήτριον δέ φησι. vov ἐκ τῆς Ρώμης 

τὴν ὁμηρείαν διαφυγόντα. ἐν τῇ τρίτῃ καὶ τριακοστῇ 
, , , M ' "/ 

(c.19) βασιλεύσαντα Xvgov πολυποτὴν ὄντα TO πλεῖ- 
e ς , 3 , 

στον τῆς ἡμέρας μεϑύσκεσϑαι. Ὀροφέρνην τε ὀλίγον 
χρόνον Καππαδοχίας βασιλεύσαντα καὶ παριδόντα τὰς 

4 οὖν C: γοῦν ἃ 6 αὐτὴ A: corr. Di 17 τενϑίωνα 
A: corr. Cas (I'éviov expressim Eust. 1015, 62 Γενναῖον Ael. 
vh.) 25-45) 20 Πλάτορα Hultsch ex Livio 44, 30 21 με- 
vovvíov A: corr. Froelich 
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πατρίους ἀγωγάς φησιν ἐν τῇ τριακοστῇ δευτέρᾳ (c. 25) 
εἰσαγαγεῖν τὴν Ἰακὴν καὶ τεχνιτικὴν ἀσωτίαν. 

5D. διόπερ ὁ ϑειότατος Πλάτων καλῶς νομοϑετεῖ 
ἐν τῷ δευτέρῳ (p. 606 a) ἱτοὺς παῖδας μέχρι ἐτῶν ὀχκτω- 
καίδεκα τὸ παράπαν οἴνου μὴ γεύεσθαι" οὐ γὰρ χρὴ 
πῦρ ἐπὶ πῦρ ὀχετεύειν᾽ οἴνου δὲ μετρίου γεύεσϑαι 
μέχρι τριάκοντα ἐτῶν. μέϑης δὲ καὶ πολυοινίας τὸ 
παράπαν τὸν νέον ἀπέχεσϑαι᾽ τετταράκοντα δὲ ἐπι- 
βαίνοντα ἐτῶν ἐν τοῖς συσσιτίοις εὐωχηϑέντα καλεῖν 

τούς τε ἄλλους ϑεοὺς καὶ δὴ {καὶ Zhióvvcoov παρα- 

καλεῖν εἰς τὴν τῶν πρεσβυτῶν τελετὴν ἅμα καὶ παι- 
διάν. ἣν τοῖς ἀνθρώποις ἐπίκουρον τῆς τοῦ γήρως 
αὐστηρότητος ἐδωρήσατο τὸν οἶνον φάρμακον, ὥστε 
ἀνηβᾶν ἡμᾶς καὶ δυσϑυμίας λήϑην γίγνεσθαι. καὶ 
ἑξῆς δέ φησι (615 b): "Aóyog καὶ φήμη vzogost, ὡς ὁ 
ϑεὸς οὗτος ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς Ἥρας διεφορήϑη τῆς 
ψυχῆς τὴν γνώμην᾽ διὸ τάς τε βακχείας καὶ τὴν μα- 
νικὴν πᾶσαν ἐμβάλλει χορείαν τιμωρούμενος, ὅϑεν 
καὶ τὸν οἶνον ἐπὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ δεδώρηται. 

56. Φάλαικος δ᾽ ἐν τοῖς ἐπιγράμμασι γυναῖκά 
τινα ἀναγράφει πολυπότιν Κλεὼ ὄνομα (Mein. del. p. 71) 

χρυσῷ τὸν xgoxósvra περιξζώσασα χιτῶνα 
τόνδε ΖΔιωνύσῳ δῶρον ἔδωκε Κλεώ. 

οὔνεκα συμποσίοισι μετέπρεπεν" ἴσα δὲ πίνειν 
οὔτις οἵ ἀνθρώπων ἤρισεν οὐδαμά πω. 

ὅτι δὲ φίλοινον τὸ τῶν γυναικῶν γένος κοινόν. οὐκ 

2 τεχνητικὴν À: corr. Schw 3 Platonis verba claudunt 
virorum ebriosorum tabulam, sed διόπερ vocula epitomae in- 
dicium 9 ἐτῶν Plat: ἑκτῶν AC 10 καὶ add. ex Plat 
11 πρεσβυτέρων Ο παιδείαν AC — 22 χρυσωτὸν AC: corr. Mein 
23 διονύσωι À: corr. € 25 οὔτις ot ϑνητῶν Herm (ἀνδρῶν 
Mein et sic Ael, v. h. 2, 41, ut videtur) οὐδ᾽ ἄμα A C: corr. Toup 

d 
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ἀχαρίτως δὲ xci ὁ Ξέναρχος ἐν τῷ Πεντάϑλῳ γυ- 
ναῖχά τινα παράγει φρικτότατον ὕρχον ὀμνύουσαν 
τόνδε (II 410 K)* 

ἐμοὶ γένοιτο σοῦ ζώσης. τέκνον, 
ἐλευϑέριον πιοῦσαν οἶνον ἀποϑανεῖν. 

παρὰ Ῥωμαίοις δέ, ὥς φησι Πολύβιος ἐν τῇ ἕχτῃ 

(c.2, δ). ἀπείρηται γυναιξὶ πίνειν οἶνον" τὸ δὲ καλού- 
μενον πάσσον πίνουσι. τοῦτο δὲ ποιεῖται μὲν éx τῆς 

f ἀσταφίδος καί ἐστι παραπλήσιος πινόμενος τῷ Δ ἰγο- 

σϑενεῖ τῷ γλυκεῖ καὶ τῷ Κρητικῷ᾽ διὸ πρὸς τὸ κατ- 
ἑπεῖγον τοῦ δίψους χρῶνται αὐτῷ. λαϑεῖν δ᾽ ἐστιν 

ἀδύνατον τὴν γυναῖχα πιοῦσαν oivov' πρῶτον μὲν 
γὰρ οὐδ᾽ ἔχει οἴνου κυρείαν ἡ γυνή" πρὸς δὲ τούτοις 
φιλεῖν δεῖ τοὺς συγγενεῖς τοὺς ἑαυτῆς καὶ τοὺς τοῦ 

ἀνδρὸς ἕως ἐξανεψιῶν καὶ τοῦτο ποιεῖν x«9' ἡμέραν. 
ὁπόταν ἴδῃ πρῶτον. λοιπὸν ἀδήλου τῆς ἐντυχίας 

Δαιοὔσης τίσιν ἀπαντήσει φυλάσσεται᾽ τὸ γὰρ πρᾶγμα 
κἂν γεύσηται μόνον οὐ προσδεῖ διαβολῆς. Ἄλκιμος 
δ᾽ 0 Σικελιώτης ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ τῶν βίβλων 
ἸΙιταλικῇ (FHG IV 296) πάσας φησὶ τὰς ἐν ᾿Ιταλίᾳ yvvai- 
χας μὴ πίνειν οἶνον ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας" ᾿ Ηρακλῆς 

περὶ τὴν Κροτωνιᾶτιν γενόμενος ἐπεὶ πρός τινα οἰκίαν 
οὖσαν παρὰ τὴν ὁδὸν διψῶν ἀφίκετο, προσελθὼν ἤτει 

πιεῖν ἐντεῦϑεν. ἔτυχε δ᾽ ἡ γυνὴ τοῦ τὴν οἰκίαν 

κεχτημένου πίϑον οἴνου λαϑραίως ὑποίξασα" καὶ πρὸς 

μὲν τὸν ἄνδρα δεινὸν ἔφη ποιήσειν αὐτόν, εἰ ξένου 
χάριν τὸν πίϑον τοῦτον ἀνοίξειεν, ὕδωρ δ᾽ ἐκέλευσεν 

1 ἀχαρίστως À: corr. Mein 5 ἐλεύϑερον AC: corr. Mein 
7 τὸ δὲ K: τὸν δὲ AC; quae secuntur mutilata sunt 9. Ayo- 
σϑενίτῃ Schw coll. Steph. Ἐπὰν 18 κυρίαν A: corr. C 
16 εἴδην À: corr. C 17 ἀπαντήσηι A: corr. C 21 τοιαύτης 
K: ταύτης ἃ ταύτης τῆς O — 286 ὑπανοίξασα Wilam 
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αὐτὸν προσενεγκεῖν. Ἡρακλῆς δ᾽ ἐπὶ ϑύραις ἑστὼς b 
καὶ ἀκούσας ταῦτα τὸν μὲν ἄνδρα αὐτῆς σφόδρα ἐπή- 
νεσεν, ὃν ἐκέλευσεν αὐτὸν παρελϑόντα εἴσω σκοπεῖν 

τὸν πίϑον. καὶ ὃς εἰσελϑὼν λίϑινον εὗρε τὸν πίϑον 
ὅ γεγονότα. τοῦτο δὲ τὸ σημεῖον ἔτι καὶ νῦν ἐστιν 

&v.... ταῖς ἐπιχωρίαις γυναιξὶν πάσαις ἐν αἰσχρῷ 
κεῖσθαι τὸ πίνειν οἶνον διὰ τὴν προκειμένην αἰτίαν." 
Di. οἷαι δ᾽ εἰσὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησι μεϑύουσαι αἱ γυ- 
ναῖχες παραδίδωσιν ᾿ἀντιφάνης μὲν ἐν τῇ ᾿άκοντι- 

10 fouévg οὕτω (IL 19 Ky 

γείτων ἐστί τις 

κάπηλος" οὗτος εὐθὺς ὅταν ἔλϑω ποτὲ c 

διψῶσα, μόνος οἶδ᾽ ὥς y ἐμοὶ κεράννυται. 
οὔϑ᾽ ὑδαρὲς οὔτ᾽ ἄκρατον οἶδ᾽ ἐγώ ποτε 

15 πιοῦσα. 

καὶ ἐν Μύυστιδι᾿ γυναῖκες δέ εἰσιν αἱ διαλεγόμεναι 
(II 78 K)' 

βούλει καὶ GU, φιλτάτη, πιεῖν; 
B. καλῶς ἔχει μοι. 4. τοιγαροῦν «ἐμοὶ φέρε. 

20 μέχρι γὰρ τριῶν {δεῖν φασι τιμᾶν τοὺς ϑεούς. 
Ἴάλεξις δὲ Ὀρχηστρίδι (II 868)" 

γυναιξὶ δ᾽ ἀρκεῖ πάντ᾽, ἐὰν οἶνος παρῇ 4 
πίνειν διαρκής. B. ἀλλὰ μήν, νὴ τὼ 950, 
ἔσται γ᾽ ὅσον ἂν βουλώμεϑ'᾽, ἔσται καὶ μάλα 

25 ἡδύς γ᾽, ὀδόντας οὐκ ἔχων. ἤδη δαπρός, 
5 λέγων, γέρων ys δαιμονίως. Α. ἀσπάζομαι 

8 ὃν καὶ C, narratio mutila 6 hiatum not. Wilam 12 
ἐλθὼν A: corr. Cas 14 sie distinxit Κα οἵδ᾽ Mein: οἶδα δ᾽ 
A 19 ἐμοὶ add. Cob 20 δεῖν add. Di (vel δεῖ, φασι,) 
28 τῶι ϑεῶι A: corr. C 26 in. zézov Kock, γεγώς Heimsoeth 
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γραῦν Ggíyya πρὸς éub.... ὡς αἰνίγματα" 
λέγε καὶ τὰ λοιπά. 

ἐν δὲ 4ὴς πενϑοῦντι (1 816 K) Ζωπύρας τινὸς μνη- 

μονεύων φησί" 

καὶ Ζωπύρα, 
οἰνηρὸν ἀγγεῖον. 

᾿ἀντιφάνης Βάκχαις (I1 35 K) 
ἐπεὶ δὲ τοῦτ᾽ οὐκ ἔστι. κακοδαίμων σφόδρα 
ὅστις γαμεῖ γυναῖκα. πλὴν ἐν τοῖς Σκύϑαις" 

ἐκεῖ μόνον γὰρ οὐδὲ φύετ᾽ ἄμπελος. 
Ξέναρχος Πεντάϑλῳ (II 4τῸ K) 

ὅρκον δ᾽ ἐγὼ γυναικὸς εἰς οἶνον γράφω. 
58. Πλάτων Φαάωνι διηγούμενος ὅσα διὰ τὸν οἶνον 
συμβαίνει ταῖς γυναιξί φησιν (1648 Κ)᾽ 

εἶεν. γυναῖκες. ὡς ὑμῖν πάλαι 
οἶνον γενέσθαι τὴν ἄνοιαν εὔχομαι. 
ὑμῖν γὰρ οὐδέν. καϑάπερ ἡ παροιμία, 
ἐν τῷ καπήλῳ νοῦς ἐνεῖναί μοι δοχεῖ. 

5 εἰ γὰρ Φάωνα δεῖσϑ'᾽ ἰδεῖν, προτέλεια δεῖ 
ὑμᾶς ποιῆσαι πολλὰ πρότερον τοιαδί" 

πρῶτα μὲν ἐμοὶ γὰρ κουροτρόφῳ προϑύεται 
πλακοῦς ἐνόρχης, ἄμυλος ἐγκύμων, κίχλαι 

ἑκκαίδεχ᾽ ὁλόκληροι μέλιτι διαμεμιγμέναι. 
10 λαγῷα δώδεκ᾽ ἐπισέληνα. τἄλλα δὲ 

ἤδη τάδ᾽ εὐτελέστατ᾽ «ἐστ᾽» ἄκουε δή. 
βολβῶν μὲν Ὀρϑάννῃ τρί᾽ ἡμιεκτέα. 

1 velut προσβάλλει, γὰρ ὡς atv. 8 δὲ Mus: δὴ ἃ 10 
οὐδὲ K: ov AC 15 ὡς ἔγωγ᾽ ὑμῖν Mein 11 οὐϑέν A 18 
ἐνένναι À, fort. πλὴν τοῦ καπήλου νοῦν ἐνεῖναι 28 velut 
μέλιτι κεχρισμέναι 24 ἐπισέλινα Mein, coll. Hes. 8. v. σέλινον 
95 τάδ᾽ Herm: ταῦτ᾽ A ἐστ᾽ add. Herm 26 ἡμίξκτα A: 
corr. Cas 
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Κονισάλῳ δὲ xal παραστάταιν δυοῖν 
μύρτων πινακίσκος χειρὶ παρατετιλμένων᾽ 442 

15 λύχνων γὰρ ὀσμὰς οὐ φιλοῦσι δαίμονες. 

πύργης τετάρτης κυσί τε καὶ κυνηγέταις. 

5 “όρδωνι δραχμή, Κυβδάσῳ τριώβολον, 

ἥρῳ Κέλητι δέρμα καὶ ϑυλήματα. 
ταῦτ᾽ ἐστι τἀναλώματ᾽. εἰ μὲν οὖν τάδε 

20 προσοίσετ᾽, εἰσέλϑοιτ᾽ Gv: εἰ δὲ μή. μάτην 
ἔξεστιν ὑμῖν διὰ κενῆς βινητιᾶν. 

10 ᾿Φξιόνικος δ᾽ ἐν Φιλίννῃ φησί (I 414 K) 

γυναικὶ δὴ πίστευε μὴ πίνειν ὕδωρ. 
59. xci ὅλα δὲ ἔϑνη περὶ μέϑας διατρίβοντα μνή- 

μῆς ἠξίωται. Βαίτων γοῦν ὁ ̓ 4λεξάνδρου βηματιστὴς b 

ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Σταϑμοὶ τῆς ᾿4λεξάνδρου πορείας 
15 (p. 184 M) καὶ ᾿Ζμύντας ἐν τοῖς Σταϑμοῖς (p. 136 M) τὸ 

τῶν Tezooov ἔϑνος φησὶν οὕτω φίλοινον εἶναι ὡς καὶ 
ἀλείμματι ἄλλῳ μηδενὶ χρῆσϑαι ἢ τῷ οἴνῳ. τὰ δ᾽ 
αὐτὰ ἱστορεῖ καὶ Κτησίας ἐν τῷ περὶ τῶν κατὰ τὴν 
"Aeíav φόρων (fr 91 M) οὗτος δὲ καὶ δικαιοτάτους 

20 αὐτοὺς λέγει εἶναι. Ζρμόδιος δὲ ὃ Δεπρεάτης ἐν 
τῷ περὶ τῶν παρὰ Φιγαλεῦσι νομίμων (FHGIV 411) 
φιλοπότας φησὶ γενέσθαι Φιγαλεῖς Μεσσηνίοις ἀστυ- 

γείτονας ὄντας καὶ ἀποδημεῖν ἐθισϑέντας. Φύλαρχος «ς 
δ᾽ ἐν ἔχτῃ (FH G 1 386) Βυζαντίους οἰνόφλυγας ὄντας ἐν 

25 τοῖς καπηλείοις οἰκεῖν, ἐκχμισϑώσαντας τοὺς ἑαυτῶν 

| ϑαλάμους μετὰ τῶν γυναικῶν τοῖς ξένοις, πολεμίας 

σάλπιγγος οὐδὲ ἐν ὕπνοις ὑπομένοντας ἀκοῦσαι. διὸ 

1 κονησαλλω À: corr Mus 4 περχνὴ γιγαρτὶς Herm cf. 
Wilamowitz JIsyllos p. 100 5 δόρδωνι A: corr. Cas κυβδὰ 
σοι À: corr. Dalec 8 προσοίσεται À: corr. Mus 19 fort. 
καὶ λιχνοτάτους 20 ὁδεπρεάτης À: corr. Mus 
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καὶ πολεμουμένων ποτὲ αὐτῶν x«i οὐ προσκαρτερούν- 

τῶν τοῖς τείχεσι Δεωνίδης ὁ στρατηγὸς ἐχέλευσε τὰ 
καπηλεῖα ἐπὶ τῶν τειχῶν σκηνοπηγεῖν, καὶ μόλις ποτὲ 
ἐπαύσαντο λιποτακτοῦντες. ὥς φησι ΖΊάμων ἐν τῷ 

περὶ Βυζαντίου (FHG IV 81) Μένανδρος δ᾽ ἐν 

"Aeougóoo ἢ «ἍΑ4ὐλητρίδι (IV 88 My 

πάντας μεϑύσους τοὺς ἐμπόρους 
ποεῖ τὸ Βυζάντιον. ὅλην ἐπίνομεν 
τὴν νύχτα διὰ σὲ καὶ σφόδρ᾽ ἄκρατον, μοὶ δοκῶ" 
ἀνίσταμαι γοῦν τέτταρας κεφαλὰς ἔχων. 

κωμῳδοῦνται δὲ ὡς μέϑυσοι Agyeio, μὲν καὶ Τιρύνϑιοι 

ὑπὸ Εφίππου ἐν Βουσίριδι (Iq 381 K). ποιεῖ δὲ τὸν 
Ἡρακλέα λέγοντα" 

ovx οἶσϑά μ᾽ ὄντα, πρὸς ϑεῶν, Τιρύνϑιον 
"Aoysiov; ot μεϑύοντες αἰεὶ τὰς μάχας 
πάσας μάχονται. Β. τοιγαροῦν φεύγουσ᾽ ἀεί. 

Μιλησίους δ᾽ Εὔβουλος ἐν Κατακολλωμένῳ ὑβριστὰς 

εἶναί φησι μεϑυσϑέντας (1 181 K). Πολέμων δὲ ἐν 
τῷ περὶ τῶν κατὰ πόλεις ἐπιγραμμάτων περὶ ᾿Ηλείων 

λέγων παρατίϑεται τόδε τὸ ἐπίγραμμα (fr. 80 Pr) 
Ἦλις καὶ μεϑύει καὶ ψεύδεται" οἷος ἕκάστου 

οἶκος. τοιαύτη καὶ συνάπασα πόλις. 

00. Θεόπομπος δ᾽ ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ (FHG I 304) 
περὶ Χαλκιδέων ἱστορῶν τῶν ἐν Θράκῃ φησίν" “ἐτύγ- 

χανον γὰρ τῶν μὲν βελτίστων ἐπιτηδευμάτων ὑπερ- 
ορῶντες. ἐπὶ δὲ τοὺς πότους καὶ ῥαϑυμίαν καὶ πολλὴν 

ἀκολασίαν ὡρμηκότες ἐπιεικῶς. ὅτι δ᾽ εἰσὶ πάντες 

19 9^ ὑπὸ Α: corr. Mus. 15 et 16 αἰεὶ A: ἀεὶ utrubique 
C 16 ταῦτ᾽ ἄρ᾽ οὖν Καὶ 22 τοιαύτη Mein: τοίη A οἴη C 
97 ὅτι K: τὸ Α 

5 

10 
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οὗ Θρᾷκες πολυπόται (xowóv». διὸ καὶ Καλλίμαχος 
ἔφη (fr. 109)" 

καὶ γὰρ ὃ Θρηικέην μὲν ἀπέστυγε χανδὸν ἄμυστιν 
οἰνοποτεῖν, ὀλίγῳ δ᾽ ἥδετο κισσυβίῳ. 

ὅ ἐν δὲ τῇ πεντηκοστῇ ὁ Θεόπομπος περὶ Μηϑυμναίων 
τάδε λέγει (FHGI321) ἱχαὶ τὰ μὲν ἐπιτήδεια προσφερο- 

μένους πολυτελῶς. μετὰ τοῦ κατακεῖσθαι καὶ πίνειν, 

ἔργον δ᾽ οὐδὲν ἄξιον τῶν ἀναλωμάτων ποιοῦντας. 

| ἔπαυσεν οὖν αὐτοὺς τούτων Κλεομένης ὁ τύραννος,448 
10 ὁ καὶ τὰς μαστροποὺς τὰς εἰϑισμένας προαγωγεύειν 

τὰς ἐλευϑέρας γυναῖχας (xal) τρεῖς ἢ τέτταρας τὰς 

ἐπιφανέστατα πορνευομένας ἐνδήσας εἰς σάκκους xa- 

ταποντίσαι τισὶν προστάξας. καὶ Ἕρμιππος δὲ ἐν 
| τοῖς περὶ τῶν ἑπτὰ σοφῶν Περίανδρον τὸ αὐτὸ ποιῆσαι. 
15 ἐν δὲ τῇ δευτέρα τῶν Φιλιππικῶν (FHGI?84) "IAAv- 

Quoc, φησί, δειπνοῦσι καϑήμενοι xal πίνουσιν. ἄγουσι 

δὲ xal τὰς γυναῖκας εἰς τὰς συνουσίας᾽ καὶ καλὸν 

αὐταῖς προπίνειν οἷς ἂν τύχωσι τῶν παρόντων. ἐκ 
δὲ τῶν συμποσίων αὗται τοὺς ἄνδρας ἀπάγουσι. καὶ b 

20 κακύβιοι δὲ πάντες εἰσὶ καὶ ξώννυνται τὰς κοιλίας ξώ- 

ναις πλατείαις ὅταν πίνωσι. καὶ τοῦτο μὲν πρῶτον 

μετρίως ποιοῦσιν. ἐπειδὰν δὲ σφοδοότερον πίνωσι, 

μᾶλλον αἰεὶ συνάγουσι τὴν ζώνην. ᾿4ρδιαῖοι δέ, φησί, 
᾿ς χέχτηνται προσπελατῶν ὥσπερ εἱλώτων τριάκοντα μυ- 

|25 ριάδας. καϑ' ἕκάστην δὲ ἡμέραν μεϑύουσιν καὶ ποι- 

1 κοινόν add. K, cf. lemma o κοινῆι πάντες OL ϑρᾶικες 
φιλοπῶται et similiter ad p. 440e ὅτι φίλοινον κοινῆι τὸ τῶν 
γυναικῶν γένος, cf. etiam Ael. v. h. 8, 15 διαβεβόηται 4 ξω- 
ροποτεῖν p. 4110 11 καὶ add. Wilam 12 ἐπιφανεστάτας 
AC: corr. Madvig πορευομένας Α (om. C): eorr. Mein 18 οἷς 
ἐὰν τύχωσι Α οἷς ἐντύχωσι C 28 ἀριαῖον AC: corr. Cas, cf. 
VI 271d 
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οὔνται συνουσίας καὶ διάκεινται πρὸς ἐδωδὴν καὶ πόσιν 
ἀχρατέστερον. διὸ xol Κελτοὶ πολεμοῦντες αὐτοῖς καὶ 

εἰδότες αὐτῶν τὴν ἀκρασίαν παρήγγειλαν ἅπασι τοῖς 
στρατιώταις δεῖπνον ὡς λαμπρότατον παρασκευάσαντας 
κατὰ σχηνὴν ἐμβαλεῖν εἰς τὰ σιτία πόαν τινὰ φαρμα- 
xeu δυναμένην διακόπτειν τὰς κοιλίας καὶ διακα- 

ϑαίρειν. γενομένου δὲ τούτου οἱ μὲν αὐτῶν κατα- 
ληφϑέντες ὑπὸ τῶν Κελτῶν ἀπώλοντο, ov δὲ καὶ εἰς 

τοὺς ποταμοὺς αὑτοὺς ἔρριψαν. ἀκράτορες τῶν γαστέ- 
ρῶν γενόμενοι. 

61. τοιαῦτα πολλὰ ἐφεξῆς καταλέξαντος τοῦ ΖΊη- 

μοχρίτου ὁ Ποντιανὸς ἔφη πάντων τούτων εἶναι 
τ - ὃ - , ἢ ' 3 ὃ 3. πεῖ 1 ' 

d τῶν θεινῶν μητρόπολιν τὸν οἶνον. Ov Ov καὶ τὰς 

[4 

μέϑας καὶ τὰς μανίας, ἔτι δὲ καὶ τὰς παροινίας γένε- 

σϑαι" “οὗ τοὺς ἐχπαϑῶς μεταλαμβάνοντας οὐ κακῶς 

ὃ Χαλκοῦς ἐπικαλούμενος Ζιονύσιος ἐν τοῖς ἐλεγείοις 

κυλίκων ἐρέτας ἔφη (fr. ὅ B) 
καί τινες οἶνον ἄγοντες ἐν εἰρεσίᾳ Ζιονύσου 

συμποσίου ναῦται καὶ κυλίκων ἐρέται 

.... περὶ τοῦδε᾽ τὸ γὰρ φίλον οὐκ ἀπόλωλε. 
άλεξις δ᾽ ἐν Κουρίδι περί τινος πλέον πίνοντος δια- 

λεγόμενός φησιν (II 884 K) 

ὁ μὲν οὖν ἐμὸς υἱός, οἷον ὑμεῖς ἀρτίως 
εἴδετε. τοιοῦτος γέγονεν. Οἰνοπίων τις ἢ 
Μάρων τις ἢ Κάπηλος ἤ {τις Τιμοκλῆς" 

, U 3 οἱ er e 22er 721291 

ὠεϑύει γάρ᾽ οὐδὲν ἕτερον. ὁ δ᾽ ἕτερος — τί ἂν 
, 3 - 

5 τύχοιμ᾽ ὀνομάσας; βῶλος. ἄροτρον. γηγενὴς 
ἄνϑρωπος. 

χαλεπὸν οὖν ἐστιν. ἄνδρες φίλοι. τὸ μεϑύειν" καὶ καλῶς 

20 μάρναντα! suppl. Herm 25 τις add. Pors 
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προς τους οὕτως λάπτοντας τὸν οἶνον ὁ αὐτὸς άλεξις 

ἐν Ὀπώρᾳ (ἑταίρας δ᾽ ὄνομα τὸ δρᾶμα ἔχει) φησίν 
(II 358 K)' 

οἶνον πολὺν 
οὐ κεκραμένον (GU) πίνεις μεστὸς ὧν κοὐκ ἐξεμεῖς. 

κἀν “Ζ]ακτυλίῳ (p.312) 

εἶτ οὐχ ἁπάντων ἐστὶ τὸ μεϑύειν κακὸν 
μέγιστον ἀνθρώποισι καὶ βλαβερώτατον; f 

x&v ᾿Επιτρόπῳ δ᾽ ἔφη (p.323) 
πολὺς γὰρ οἶνος πόλλ᾽ ἁμαρτάνειν ποεῖ. 

Κρωβυλός v ἐν ᾿Δπολιπούσῃ (IV 566 M)* 
τὸ γὰρ ἐνδελεχῶς μεϑύειν τίν᾽ ἡδονὴν ἔχει; 
ἀποστεροῦντα ξῶνϑ᾽ ἑαυτὸν τοῦ φρονεῖν. 

ὃ μέγιστον ἡμῶν ἀγαϑὸν ἔσχεν ἡ φύσις. 
οὐ χρὴ οὖν μεϑύειν. xci γὰρ (orav? δημοκρατου- 
μένη πόλις, φησὶν ὁ Πλάτων ἐν η΄ Πολιτείας (p. ὅθ62 ο) 
ἐλευϑερίας διψήσασα κακῶν οἰνοχύων προστατούντωνΑ44 

τύχῃ καὶ πορρωτέρω τοῦ δέοντος ἀκράτου αὐτῆς με- 
ϑυσϑῇ, τοὺς ἄρχοντας δή, ἂν μὴ πάνυ πρᾷοι ὦσι καὶ 
πολλὴν παρέχωσι τὴν ἐλευϑερίαν, κολάξει αἰτιωμένη 
ὡς μιαρούς τε καὶ ὀλιγαρχικούς. τοὺς δὲ κατηκόους 
τῶν ἀρχόντων προπηλακίξει. ἐν δὲ τῷ τῶν Νόμων 
ἕκτῳ φησί (p. 118)" τὴν πόλιν εἶναι δεῖ δίκην κεκρα- 
μένην κρατῆρος. οὗ μαινόμενος μὲν ὃ οἶνος éyxsyv- 
μένος ζεῖ, κολαζόμενος δὲ ὑπὸ νήφοντος ἑτέρου ϑεοῦ 
καλὴν κοινωνίαν λαβὼν ἀγαϑὸν πῶμα καὶ μέτριον b 

ἀπεργάξεται. Ο2. τὸ γὰρ παροινεῖν ἐκ τοῦ μεϑύειν 
γένεται" διὸ καὶ ἀντιφάνης ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ φησίν (1360 K) 

1 βλάπτοντας Α: corr. C ὅ σὺ add. Mein τ fort. κακῶν 
19 ἔχειν A: cf. p. 429e 10 ὅταν om. A 18 ovr ἃ 
25 ζῆ AC 28 ἐν ᾿ἀρχάδι XIII 586a 

ATHENAEUS 11. 30 
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οὔτε γὰρ νήφοντα δεῖ 
οὐδαμοῦ, πάτερ. παροινεῖν. οὔϑ᾽ ὅταν πίνειν δέῃ 
νοῦν ἔχειν. ὅστις δὲ μεῖζον ἢ κατ᾽ ἄνϑρωπον φρονεῖ, 
[μικρῷ πεποιϑὼς ἀϑλίῳ νομίσματι] 

ὅ εἰς ἄφοδον ἐλϑὼν ὅμοιον πᾶσιν αὑτὸν ὄψεται... 
ἂν σκοπῇ τὰ τῶν ἰατρῶν τοῦ βίου τεκμήρια 

τὰς φλέβας (9^» ὅποι φέρονται, τὰς ἄνω καὶ τὰς κάτω 

τεταμένας, δι’ ὧν ὃ ϑνητὸς πᾶς κυβερνᾶται βίος. 
ἐν δὲ Αἰόλῳ διαβάλλων ὅσα δεινὰ πράττουσιν ol πλέον 
πίνοντές quot (p.17) 

“Μακαρεὺς ἔρωτι τῶν ὁμοσπόρων μιᾶς 
πληγεὶς τέως μὲν ἐπεκράτει τῆς συμφορᾶς 
κατεῖχε 9' αὑτόν: εἶτα παραλαβών ποτε 
οἶνον στρατηγόν, ὃς μόνος ϑνητῶν ἄγει 

5 τὴν τόλμαν εἰς vo πρόσϑε τῆς εὐβουλίας. 
νύχτωρ ἀναστὰς ἔτυχεν ὧν ἠβούλετο. 

καλῶς οὖν ἄρα καὶ ᾿Ζριστοφάνης ᾿ἀφροδίτης γάλα 
τὸν οἶνον ἔφη εἰπών (1 δ48 K) 

ἡδύς γε πίνειν οἶνος ᾿“φροδίτης γάλα, 
ὃν πολὺν σπῶντες ἔνιοι παρανόμων ἀφροδισίων ὄρεξιν 
λαμβάνουσιν. 

63. Ἡγήσανδρος δ᾽ ὁ ΖΔελφὸς καὶ ἐξοίνους τινὰς 

κέκληκε λέγων οὕτως (FHG IV 417) ᾿Κομηὼν καὶ Ῥο- 
δοφῶν τῶν ἐν 'Ρύδῳ πολιτευσαμένων ὄντες ἦσαν ἔξοι- 
νοι. x«l ὃ Κομηὼν εἰς κυβευτὴν σκώπτων τὸν Poóo- 
φῶντα ἔλεγεν (Θ 102)" 

ὦ γέρον, ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι κυβευταί. 

"Pooogàv {τε éxsívo» τὴν περὶ τὰς γυναῖκας σπουδὴν 

4 del. Lud. Dindorf 6 ἐὰν AC novum fragmentum in- 
cipere vidit Kock — 7 9" add. Di 28 Koufov (potius Κόμβων) 
Mein 28 Ῥοδοφῶν τε ἐκείνῳ Schw: δοδοφῶντα ἔλεγεν A (cf. v. 26) 

5 

10 

15 
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n D , 7 2 7 E - E , 
καὶ τὴν ἀκρασίαν ὠνείδιζεν οὐδεμιᾶς ἀπεχόμενος Aot- 

δορίας. Θεόπομπος δ᾽ ἐν τῇ ἑἕκκαιδεκάτῃ τῶν ἵστο- 
ριῶν περὶ ἄλλου 'Poóíov διαλεγόμενός (FHG I 300) 

π Θ c ACE , ^ ^ , , , 

φησι 'vov δὲ Πγησιλόχου τὰ μὲν ἀχρείου γεγονότος 

ὑπὸ οἰνοφλυγίας καὶ κύβων καὶ παντάπασιν οὐκ 
ἔχοντος ἀξίωμα παρὰ τοῖς Ῥοδίοις. ἀλλὰ διαβεβλη- 
μένου διὰ τὴν ἀσωτίαν τὴν τοῦ βίου καὶ παρὰ τοῖς f 
t , M ' » A , ΕῚ 56? few 
ἑταίροις καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις πολίταις. εἶδ ἑξῆς 

, Y - , 7 τι , H z^ 
λέγων περὶ τῆς ὀλιγαρχίας ἣν κατεστήσατο μετὰ τῶν 
φίλων ἐπιφέρει" “καὶ πολλὰς μὲν γυναῖκας εὐγενεῖς 

καὶ τῶν πρώτων ἀνδρῶν ἤσχυναν, οὐκ ὀλίγους δὲ 
παῖδας καὶ νεανίσκους διέφϑειραν" εἰς τοῦτο δὲ προ- 

ἔβησαν ἀσελγείας. ὥστε καὶ κυβεύειν ἠξίωσαν πρὸς 
2 , ^ re c - bi , M 

ἀλλήλους περὶ τῶν γυναικῶν τῶν ἐλευϑέρων καὶ διω- 
τὰ ' 24 7 r^ , , , 

μολογοῦντο rovg ἐλάττω τοῖς ἀστραγάλοις βαλλοντας 

ἥντινα χρὴ τῶν πολιτίδων τῷ νικῶντι εἰς συνουσίαν 

ἀγαγεῖν, οὐδεμίαν ὑπεξαιρούμενοι πρόφασιν, ἀλλ᾽ 445 
e ^ er » ἢ D »" , 
ὁπῶς [ἂν] ἕκαστος εἴη δυνατὸς πείϑων ἡ βιαζόμενος, 

οὕτω προστάττοντες ἄγειν. καὶ ταύτην τὴν κυβείαν 
ἔπαιζον μὲν καὶ τῶν ἄλλων Ῥοδίων τινές, ἐπιφανέστατα 
δὲ καὶ πλειστάκις αὐτὸς ὁ ̓ Ηγησίλοχος ὃ προστατεῖν τῆς 
πόλεως ἀξιῶν.  "4vO£ag δὲ ὃ “ίνδιος, συγγενὴς δὲ 
εἶναι φάσκων Κλεοβούλου τοῦ σοφοῦ. ὥς φησι Φιλό- 
uvq6rog ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Ῥόδῳ Σμινϑείων (FHG 
IV 477), πρεσβύτερος καὶ εὐδαίμων ἄνϑρωπος εὐφυής τε 

, ?^ , ' , 2 , e 2 - , περὶ ποίησιν ὧν πάντα τὸν βίον ἐδιονυσίαξεν, ἐσθῆτα τε b 
Ζιονυσιακὴν φορῶν καὶ πολλοὺς τρέφων συμβάκχους. 

ἐξῆγέν τε κῶμον αἰεὶ us0' ἡμέραν καὶ νύκτωρ. καὶ 

6 ἰδίωμα A: corr. Cas 11 ἀνδρῶν Herw: ἀνθρώπων A 
16 fort. χρήξοο 18 ἂν del. Mein εἴη K: ἦν 28. 24 φιλό- 
δημος A: corr. Di ex lll 74f ὀ 24 σμινθϑίων Δ: corr. Mein 

30* 
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πρῶτος εὑρε τὴν διὰ τῶν συνθέτων ὀνομάτων ποίη- 
σιν. ἡ ᾿σωπόδωρος 0 Φλιάσιος ὕστερον ἐχρήσατο ἐν 

E. ,$ 7 εἰ N M ΄ 
τοῖς καταλογαδὴν ἰάμβοις. οὗτος δὲ καὶ κωμῳδίας 
, , L4 ^ M , - , -Ρ 

ἐποίει καὶ ἄλλα πολλὰ ἐν τούτῳ τῷ τροπῷ τῶν ποιη- 

μάτων, ἃ ἐξῆρχε τοῖς μεϑ᾽ αὑτοῦ φαλλοφοροῦσι.; 
, , 3 ' M 

64. τούτων ἀκούσας ὁ Οὐλπιανὸς “ὃ δὲ πάροινος. 

ἔφη, καλέ μου Ποντιανέ, παρὰ τίνι κεῖται: καὶ ὃς ἔφη; 
3 5 De x ' ᾿ ' 2 , 
ἀπολεῖς μ΄ ἐρωτῶν — κατὰ vOv καλὸν Ayc)ova 

(fr. 13 N) — 

καὶ GU χὠ νέος τρόπος. 
ἐν οὐ πρέποντι τοῖς λόγοισι χρώμενος. 

ἐπεὶ δὲ πάντων ἡμᾶς εὐϑύνας σοι διδόναι χέχριται, 
᾿ἀντιφάνης év Δυδῷ εἴρηκε (Il τὸ K) 

Κολχὶς ἄνϑρωπος πάροινος. 
' M z M , 28/7 , 2 5$? 

σὺ δὲ παροινῶν καὶ ueüvov οὐδέπω κόρον ἔχεις οὐδ 
» κἢ - , er e M L 9 , , , 

ἐπὶ vovv λαμβαᾶνεις Ov! ὑπὸ μέϑης ἀπεϑανεν Βυμένης 
e , - , , 

ὃ Περγαμηνὸς ὃ Φιλεταίρου τοῦ Περγάμου βασιλεύ- 
AS c Aj - ΄ 

σαντος ἀδελφιδοῦς. ὡς ἱστορεῖ Κτησικλῆς ἐν τρίτῳ 
MEE exe 3 , 

Xoóvov (F HG IV 315). ἀλλ᾽ ov Περσεὺς ὃ ὑπὸ Ρωμαίων 
, ? 5$ M bi , , 

καϑαιρεϑείς᾽ κατ΄ οὐδὲν γὰρ TOv πατέρα Φίλιππον 

ἐμιμήσατο. οὔτε γὰρ περὶ γυναῖχας ἐσπουδάκει οὔτε 
, 5; ? ' , , ' : 

φίλοινος qv, ἀλλὰ xal ov μόνον αὐτὸς μέτριον ἔπινε 
- ^ M , , - , -΄ 

δειπνῶν, ἀλλὰ xal οἵ συνόντες αὐτῷ φίλοι, ὡς ἱστορεῖ 
Πολύβιος ἐν τῇ ἕκτῃ καὶ εἰχοστῇ (om.Hu) σὺ δέ, ὦ 
Οὐλπιανέ. ἀρρυϑιμοπότης μὲν εἶ κατὰ τὸν Φλιάσιον Τί- 

δι M ^ , M 

ὠῶνα — οὕτως γὰρ ἐκεῖνος ὠνόμασε τοὺς τὸν πολὺν 

σπώντας οἶνον ἄχρατον ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Σίλλων 
(fr.46 W): 

ἠὲ bv βουπλῆ) ucrsgov ἢ “υκόοργος ἠδ βαρυν βουπλήηγὰ τομῶώτερον ἡ “υκοοργος. 

22 ἀλλὰ del. Mein, mutila potius oratio 26 ἀριϑμοπώτης 
Α ἀριϑμοπότας C: corr. Mus 29 ἧκε Mein 
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ὃς Ó« Ζιωνύσου ἀρρυϑμοπότας ἐπέχοπτεν. 
ἐκ δὲ ῥυτὰ δίπτασχεν ἀπληστοίνους τ᾽ ἀρυταίνας --- 

οὐ ποτικὸς δέ. ὠνόμασε δὲ ποτικὸν ᾿4λκαῖος Γανυ- 

μήδει οὕτως (1 τὅ8 K).... ὅτι δὲ τὸ μεϑύειν καὶ 

5 τὰς ὕψεις ἡμῶν πλανᾷ σαφῶς ἔδειξεν ᾿ἀνάχαρσις Óv f 
ὧν εἴρηκε. δηλώσας ὅτι ψευδεῖς δόξαι τοῖς μεϑύουσι 

γίγνονται. συμπότης γάρ τις ἰδὼν αὐτοῦ τὴν γυναῖκα 
ἐν τῷ συμποσίῳ ἔφη" “ὦ ᾿ἀνάχαρσι, γυναῖκα γεγάμη- 

χας αἰσχράν. καὶ ὃς ἔφη" πάνυ γε κἀμοὶ δοκεῖ" ἀλλά 

10 μοι ἔγχεον. ὦ παῖ, ποτήριον ἀκρατέστερον. ὅπως αὐτὴν 
καλὴν ποιήσω. 

65. μετὰ ταῦτα ὁ Οὐλπιανὸς προπιῶών τινι τῶν 
ἑταίρων ἔφη" ᾿ἀλλὰ κατὰ τὸν ᾿ντιφάνην., ὦ φιλύτης 

ὃς ἐν ᾿Ζγροίκοις φησίν (II 18 K) 
15 ὅλην μύσας ἔκχπινε. B. μέγα τὸ φορτίον. 446 

A. οὐχ ὅστις αὐτῆς ἐστιν ἐμπείρως ἔχων. 
πῖϑι ovv, ὦ ἑταῖρε. καὶ 

μὴ μεστὰς ἀεὶ 
ξλκωμεν. 

50 — ὃ αὐτός φησιν ᾿“ντιφάνης ἐν τῷ Τραυματίᾳ 
(II*101- K) .— 

ἀλλὰ καὶ λογίσκος εἰς μέσον 
παταξάτω τις καί τι καὶ μελίσκιον. 

στροφὴ λόγων παρελθέτω τις. ἡδύ τοι 
ἐστὶν μεταβολὴ παντὸς ἔργου πλὴν ἕνός.... 

παραδίδου δ᾽ ἑξῆς ἐμοὶ 
(2 QU 

. 1 διονύσου A: corr. C ἀριυϑμοπώτας A ἀριϑμοπότας C: 
corr. Mus 2 ρυτὰ οριπτασκεν A: corr. Mus ἀρυσαίνας Mein 
recte 232 λογισμὸς A: corr. Kock 28 παταξάτω intransitive 
ut παίειν sim 24 στροφὴ παρελϑέτω τις" ἡ αὐτὴ λέγων A: 
corr. Pors 

B 
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τὸν ἀρκεσίγυιον, ὡς ἔφασκ᾽ Εὐριπίδης. 
b B. Εὐριπίδης γὰρ τοῦτ᾽ ἔφασκεν; 4. ἀλλὰ τίς: 

B. Φιλόξενος δήπουϑεν. A. οὐϑὲν διαφέρει. 
ὦ 'vív' ἐλέγχεις μ᾽ ἕνεκα συλλαβῆς μιᾶς. 

καὶ ὃς τὸ δὲ πῖϑι τίς εἴρηκεν; ᾿ἀπεσκοτώϑης, φίλ- 5 
tute. ἔφη ὁ Οὐλπιανός. σπάσας οἴνου τοσοῦτον. 
παρὰ Κρατίνῳ ἔχεις ἐν Ὀδυσσεῦσι (157 K) 

τὴ νῦν τόδε πῖϑι λαβὼν ἤδη καὶ τοὔνομά μ᾽ εὐ- 

ϑὺς ἐρώτα. 
καὶ ᾿ἀντιφάνης ἐν Μύστιδι (II τι K) 10 

e σὺ δ᾽ ἀλλὰ πῖϑι. B. τοῦτο μέν σοι πείσομαι" 
καὶ γὰρ ἐπαγωγόν, ὦ ϑεοί, τὸ σχῆμά πως 
τῆς κύλικός ἐστιν ἄξιόν τε τοῦ κλέους 

τοῦ τῆς ἑορτῆς. οὗ μὲν ἦμεν ἄρτι γὰρ 
5 ἐξ ὀξυβαφίων κεραμεῶν ἐπίνομεν᾽" 1ὅ 
τούτῳ δέ, τέκνον, πολλὰ κἀγάϑ᾽ οἱ ϑεοὶ 
τῷ δημιουργῷ δοῖεν ὃς ἐποίησέ δε, 

τῆς συμμετρίας καὶ τῆς ἀφελείας οὔνεκα. 
d χαὶ Ζέφιλος ἐν Βαλανείῳ (II 546 Κ)᾽ 

ἔγχεον μεστήν᾽ τὸ ϑνητον περικάλυπτε TQ ϑεῷ. 30. 
πῖϑι" ταῦτα γὰρ (za » ἡμῶν Ζ]ιὸς ἑταιρείου. πάτερ. 

"Ausubíag “Σφενδόνῃ (1615 Ky 
λαγὸν ταράξας πῖϑι τὸν ϑαλάσσιον. 

Μένανδρος 4λητρίσι (IV 90 M) 
ἐλλέβορον ἤδη πώποτ᾽ ἔπιες. Σωσία; 95 
Σ΄. ἅπαξ. 4. πάλιν νυν πῖϑι" μαένει γὰρ κακῶς. 

1 οἶνον ἀρκεσίγυιον AC: corr. Cas. 4 ἐλέγχηις αὶ 16 πολλ᾽ 
ἀγαθὰ A: corr. XI 4944 20 ἔκχεον A: corr. Grot 21 παρ᾽ 
add. lacobs ἡμῖν Mein 22 φενδωνι A: corr. Cas — 28 ἐλλέ- 
fooov Heringa: βαλ᾽ ἐς κόρον A 25. 26 σωσιλαπᾶσιν πα- 
λινυν À: Σωσία Heringa, reliqua corr. Cob 26 μένει À: corr. 
Heringa 
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66. πίομαι δὲ ἄνευ τοῦ v λεχτέον. ἐχτείνοντας δὲ 

τὸ τ. οὕτω γὰρ ἔχει καὶ τὸ Ὁμηρικόν (Ν 493) 
πιόμεν᾽ ἐκ βοτάνης. 

καὶ ᾿ἀριστοφάνης Ἱππεῦσιν (ν. 1289)" 

οὔποτ᾽ ἐκ ταὐτοῖ {μεθ᾽ ἡμῶν πίεται ποτηρίου. 
καὶ ἐν ἄλλοις (ἔν. ὅ91 K) 

πικρότατον οἶνον τήμερον πίει τάχα. 
[ὡς ἀπὸ τοῦ πιοῦμαι] ἐνίοτε δὲ καὶ συστέλλουσι τὸ 1, 
ὡς Πλάτων ἐν Ταῖς ἀφ᾽ ἱερῶν (I 608 K): 

οὐδ᾽ ὅστις αὐτῆς ἐχπέεται τὰ χρήματα. 
καὶ ἐν Σύρφακι (p.642) "xal πίεσϑ'’ ὕδωρ πολύ. πίε 
δὲ δισυλλάβως Μένανδρος ἐν ᾿Εγχειριδίῳ (IV 118 M) 

(πίε. B. πιεῖν ἀναγκάσω 
τὴν ἱερόσυλον πρῶτα. 

καὶ "vij mí? ((347) [καὶ πῖνε] καὶ σὺ οὖν, ὦ ἕταῖρε, f 

κατὰ τὸν "AAsÉwv, ὃς ἐν Διδύμοις φησί (Il 315 K) 
τούτῳ πρόπιϑ'᾽. ἵνα καὐτὸς ἄλλῳ 

καὶ γένηται ἡ παρ᾽ ιΔἀνακρέοντι καλουμένη ἐπίστιος. 
φησὶ γὰρ ὁ μελοποιός (fr.90 B) 

μηδ᾽ ὥστε κῦμα πόντιον 441 
λάλαξε, τῇ πολυκχρότῃ 

σὺν Γαστροδώρῃ καταχύδην 
πίνουσα τὴν ἐπίστιον. 

τοῦτο δ᾽ ἡμεῖς ἀνίσωμά φαμεν. ΟἿ. σὺ δὲ πιὼν μὴ 
- ς ᾽ 2. , , P C2 

φοβηϑῆς ὡς εἰς τοὐπίσω μελλῶν καταπεσεῖσϑαι" τοῦτο 

γὰρ παϑεῖν οὐ δύνανται οἵ τὸν κατὰ Σιμωνίδην 
πίνοντες oivov ἀμύντορα δυσφροσυνᾶν᾽ (fr.86). ἀλλ᾽, 

4. 5 ἱππεῦσι κοὔποτ᾽ A ὅ inclusa om. À 7 πίε A 
8 glossam del Di 11. 19 πίε δ᾽ ἀεὶ συνεσταλμένως Dobr. 
Mein 18 πίε add. Clericus 1 καὶ πῖνε del. Mein. 24 ἀνέ 
σωνα Α: corr. Di, cf. Hes, s. v. ἀνισῶσαι 84 ὡς εἰς Dobr: σώ- 
σεις δὲ Α μέλλων Dobr: μελαων καταπεσεισϑε A: corr. Mus 
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ὥς φησιν ᾿ἀριστοτέλης ἐν τῷ περὶ μέϑης (p.118 R), 

εἰς τὰ νῶτα καταπίπτουσιν ot τὸν χρίϑινον πεπω- 
κι - - , er e ' t , 

κότες. OV πῖνον καλοῦσι. λέγῶν ovrog' πλὴν ἴδιον 

τι συμβαίνει περὶ τὰς τῶν χριϑῶν, τὸ καλούμενον 
πῖνον. ὑπὸ μὲν γὰρ τῶν λοιπῶν τε καὶ μεϑυστικῶν 

m , 24078 , '. , , C M ' 

oí μεϑυσϑέντες ἐπὶ πάντα τὰ μέρη πίπτουσι" καὶ γὰρ 

ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ καὶ πρηνεῖς καὶ ὕπτιοι. 
μόνοι Ó oí τῷ πίνῳ μεϑυσϑέντες εἰς τοὐπίσω καὶ 
ὕπτιοι κλίνονται. τὸν δὲ κρίϑινον οἶνον καὶ βροῦτόν 
τινὲς καλοῦσιν. ὡς Σοφοκλῆς ἐν Τριπτολέμῳ (fr. ὅ49 Ν)" 

βοῦτον δὲ τὸν χερσαῖον οὐ δυεῖν. 
καὶ doxyíAoqyog (fr.32 B) 

ὥσπερ (mag αὐλῷ βρῦτον ἢ Θρῆιξ ἀνὴρ 
ἢ Φρὺξ ἔβρυζε, κύβδα δ᾽ ἣν πονευμένη. 

μνημονεύει τοῦ πώματος Αἰσχύλος ἐν “υκούργῳ 
(fr. 190 N)* 

2 - LET) M , ^ , 
κάκ τῶνδ᾽ ἔπινε βρῦτον ἰσχναίνων χρόνῳ 
κἀσεμνοκόμπει τοῦτ᾽ ἐν ἀνδρείᾳ στέγῃ. 

Ἑλλάνικος δ᾽ ἐν Κτίσεσι καὶ ἐκ ῥιζῶν. φησι κατα- 
σκευάζεται τὸ βρῦτον γράφων ὧδε (FHG I 59)* ἱπένουσι 
δὲ βοῦτον ἔκ τινων ῥιζῶν, καϑάπερ οἵ Θρᾷκες ἐκ 

» € , e zh 5 , , , 

τῶν κριϑῶν.  Ex«ratog δ᾽ ἐν δευτέρῳ περιηγήσεως 

εἰπὼν περὶ Αἰγυπτίων ὡς ἀρτοφάγοι εἰσὶν ἐπιφέρει 
(FHGI?20) ἱτὰς κριϑὰς ἐς τὸ πῶμα καταλέουσιν. ἐν 

VN LÀ LI 3 , , , , 

δὲ τῇ τῆς Εὐρώπης περιόδῳ Παίονας qot (om. FH G) 

4 περὶ τὸν ἀπὸ κριϑῶν Wilam, fort. περὶ τὸν κρίϑινον 
5 τε καὶ om. C, sed etiam alia turbata, velut ὑπὸ μὲν γὰρ 
οἴνου τε καὶ. τῶν λοιπῶν μεϑυστικῶν 8 fort. [εἰς τοὐπίσω] 
ἀεὶ 11 corruptus 13 παρ᾽ add. Di ϑρὰιξ A: corr. Toup 
14 βρνυάζξει Bgk 17 vix integer 18 καὶ σεμπνοκοπτει À: 
corr. Lobeck et Di 21 τινῶν ex lemmate: τῶν A; Hellanicum 
scripsisse ἐκ τῶν βριξῶν vidit Wilam, corruptum legit Athe- 
naeus 24 τὰς δὲ C 
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πίνειν βρῦτον ἀπὸ τῶν χριϑῶν καὶ παραβίην ἀπὸ 
, M " e e? , δέ , 21 , κέγχρου καὶ κόνυξαν. “ἀλείφονται δέ. φησίν, ἐλαίῳ 

ἀπὸ γάλακτος. καὶ ταῦτα μὲν ταύτῃ. 

08, τῷ δ᾽ ἡμετέρῳ χορῷ οἶνος φίλος ϑυρσοφόρος 
z , , , , ^ ΒΩ c Ὁ 3 ^ 

5 μέτα πρεσβευῶν zl.ovvaoc, φησὶν Τῶν ὁ Χῖος ἕν τοῖς 

ἐλεγείοις (fr. 1 B) 

αὕτη γὰρ πρόφασις παντοδαπῶν Aoyíov: 
αἵ τε Πανελλήνων ἀγοραὶ ϑαλίαι τε ἀνάκτων, 

, € , , CE e , 

ἐξ ov forgvosco οἰνὰς ὑποχϑόνιον 
, ᾽ , hh 5 , ΄ 

πτόρϑον ἀνασχομένη ϑαλερῷ ἐπτύξατο πήχει e 

αἰϑέρος" ὀφθαλμῶν δ᾽ ἐξέϑορον πυκινοὶ 
παῖδες. φωνήεντες ὅταν πέσῃ ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ. 

πρὶν δὲ σιωπῶσιν. παυσάμενοι δὲ βοῆς 
νέχταρ ἀμέλγονται. μόνον ὄλβιον ἀνθρώποισι 9 ἀμέλγονται. | veo 

15 10 ἕυνόν. τοῦ χαίρειν φάρμακον αὐτοφυές. 

τοῦ ϑαλίαι φίλα τέκνα φιλοφροσύναι τε χοροί τε" 

μ᾿ e Qt 

τῶν ἀγαϑῶν βασιλεὺς οἶνος ἔδειξε φύσιν. f 
τοῦ GU πάτερ. Ζιόνυσε, φιλοστεφάνοισιν ἀρέσκων 

ἀνδράσιν, εὐϑύμων συμποσίων πρύτανι. 
20 15 χαῖρε. δίδου δ᾽ αἰῶνα, καλῶν ἐπιήρανε ἔργων. 

πίνειν καὶ παίζειν καὶ τὰ δίκαια φρονεῖν. 
"Augug δ᾽ ἐν Φιλαδέλφοις ἐπαινῶν τὸν τῶν φιλοπο- 
τῶν φησι βίον (II 246 K)* 

χατὰ πόλλ᾽ ἐπαινῶ μᾶλλον ἡμῶν τὸν βίον 448 
5 τὸν τῶν φιλοποτῶν ἤπερ ὑμῶν τῶν μόνον 

ἐν τῷ μετώπῳ νοῦν ἔχειν εἰωϑύότων. 

1 fort. κυρηβίήν 22 κονύξης Mus 4 χορῷ Di: χρόνων ἃ 
ϑυρσοφόροις Cas, sed dativus ab praepositione μέτα (sic enim 
A) suspensus potest χορῷ esse 7 λόγων C varie temptatum 
9 ὑποχϑονίων AC: corr. Mus 10 ἐπτήξατο À ἐπήξατο C: corr. 
Cas post v. 16 omissa quaedam putat Mein 20 ἐπὶ τῷ Mein 
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c M M 9S aa , M , ἡ μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ συντετάχϑαι διὰ τέλους 
5 φρόνησις οὐσα" διὰ τὸ λεπτῶς καὶ πυκνῶς 

4 3 H^ , /S 229 M , 

ἄντ᾽ ἐξετάζειν δέδιεν ἐπὶ τὰ πράγματα 

ὁρμᾶν προχείρως, ἢ δὲ διὰ τὸ μὴ σαφῶς 
τί ποτ᾽ ἀφ᾽ ἑκάστου πράγματος συμβήσεται 
διαλελογίσϑαι δρᾷ τι καὶ νεανικὸν 

10 χαὶ ϑερμόν. ᾿ 
69. μέλλοντος δέ τι τούτοις προστιϑέναι τοῦ Οὐλ- 

δ ; ' ᾿ ec (2 » / 
πιανοῦ ὁ Αἰμιλιανὸς ἔφη" ὥρα ἡμῖν. ἄνδρες φίλοι. 

ζητεῖν τι καὶ περὶ γρίφων. ἵνα τι κἂν βραχὺ διαστῶ- 

μὲν ἀπὸ τῶν ποτηρίων. οὐ κατὰ τὴν Καλλίου τοῦ 
᾿ϑηναίου ἐπιγραφομένην γραμματικὴν τραγῳδίαν. 

ἀλλ᾽ ἡμεῖς ξητήσωμεν πρότερον μὲν τίς ὁ ὅρος τοῦ 
, , » yoiqov, τίνα δὲ Κλεοβουλίνη ἡ 4wóíe προὔβαλλεν 

ἐν τοῖς αἰνίγμασιν -- ἱκανῶς γὰρ εἴρηκε περὶ αὐτῶν 
δῆς ΤΌΣ € ὦν , 75 , ᾽ B E 
ὁ ἑταῖρος ἡμῶν Ζιοτιμος o Ολυμπηνὸς. ἀλλὰ πῶς 

of κωμῳδιοποιοὶ αὐτῶν μέμνηνται. καὶ τίνα κόλασιν 
ὑπέμενον οἵ ur λύσαντες." καὶ ὃ Παρήνσιος ἔφη; 
ὁ μὲν Σολεὺς Κλέαρχος οὕτως ὁρίζεται (FHG II 321) 
ἱγρῖφος πρόβλημά ἐστι παιστικόν, προστακτικὸν τοῦ 
διὰ ξητήσεως εὑρεῖν τῇ διανοίᾳ τὸ προβληϑὲν τιμῆς 
4 7 , Y - , 
ἢ ἐπιζημίου χάριν εἰρημένον. ἐν δὲ τῷ περὶ γρίφων 
ὁ αὐτὸς Κλέαρχός φησιν ἑπτὰ εἴδη εἶναι γρίφων. 

T ^ ^ e 

'év γράμματι μέν, oiov ἐροῦμεν ἀπὸ τοῦ ἄλφα. ὡς 
» ? Ij 

Ovouc τι ἰχϑύος ἢ φυτοῦ. ὁμοίως δὲ κἂν ἔχειν τι 
κελεύῃ τῶν γραμμάτων ἢ μὴ ἔχειν, καϑάπερ οἱ ἄσιγμοι 
καλούμενοι τῶν yoígov' ὅϑεν καὶ Πίνδαρος πρὸς 

1 συντετάσϑαι Wyttenbach 0 διαλελόγισται Α: corr. Mus 
10 διαστήσωμεν ἃ: corr. Mein 15 anantapodoton magis epito- 
matoris culpae quam Athenaei arti tribuendum — 20 ἐστι παι- 
στικόν Mus: ἐπιπαιστικὸν Α ἐστὶ ἐπιπαιστικόν C 

10 

τὸ 

20 

25 
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τὸ G ἐποίησεν ὠδήν (cf.fr.79 B), οἱονεὶ yoípov τινὸς 
ἐν μελοποιίᾳ προβληϑέντος. ἐν συλλαβῃ δὲ λέγονται 
γρῖφοι. οἷον ἐροῦμεν ἔμμετρον ὁτιδήποτε οὗ ἡγεῖται 
Be, οἷον βασιλεύς. ἢ ὧν ἔχει τελευτὴν τὸ voi, ὡς 
Καλλιάναξ, ἡ. ὧν τὸν λέοντα καϑηγεῖσϑαι. οἷον “εω- 

L "Wo ' 5 τ , 2 
νίδης. ἢ ἔμπαλιν τελικὸν εἰναι. οἷον Θρασυλέων. ἔν 

ὀνόματι δέ, οἷον ἐροῦμεν ὀνόματα ἁπλᾶ ἢ, σύνϑετα 
δισύλλαβα, oo μορφή τις ἐμφαίνεται τραγικὴ ἢ πάλιν 

LA ἈΠ» zd ὩΣ ΄ ^" , 
ταπεινή. ἡ (966 ὀνόματα, οἷον Κλεώνυμος, ἡ ϑεοφόρα. e 

οἷον Διονύσιος. καὶ τοῦτο ἤτοι ἐξ ἑνὸς ϑεοῦ ἢ πλεό- 

vov, οἷον Ερμαφρόδιτος" ἢ ἀπὸ Διὸς ἄρχεσϑαι, Ζ1ιο- 
Ld “ 6 - ς , δ ^ , , , 

κλῆς. ἡ Eguov, EouoÓogog' ἡ λήγειν s τύχοι εἰς 

γνικος. οἱ δὲ μὲ εἰπόντες ὡς προσετάττετο ἔπινον τὸ 
πε , Ἦν, [6 1 , e (17 Ρ , / ποτήριον. καὶ ὁ uiv Κλέαρχος οὕτως ὡρίσατο᾽ τί δέ 

; - M , , 3 ΄ 
ἔστι τοῦτο τὸ ποτήριον, καλὲ μου Ούλπιανε, ζήτει. 

10. περὶ δὲ τῶν γρίφων ᾿Ζντιφάνης μὲν ἐν Κνοιϑι- 
δεῖ ἢ Γάστρωνί φησιν (II 60 K) 

ἐγὼ πρότερον μὲν τοὺς κελεύοντας λέγειν f 
yoíqovg παρὰ πότον góuqv ληρεῖν σαφῶς. 
λέγοντας οὐδέν᾽ ὁπότε προστάξειέ τις 

εἰπεῖν ἐφεξῆς 0 τι φέρων τις μὴ φέρει, 
5 ἐγέλων νομίζων λῆρον οὐκ ἂν γενόμενον 
οὐδέποτέ γ᾽, οἶμαι, πρᾶγμα παντελῶς λέγειν, 
ἐνέδρας δ᾽ ἕνεχα. νυνὶ δὲ τοῦτ᾽ ἔγνωχ᾽ ὅτι 449 
ἀληϑὲς qv: φέρομεν γὰρ ἄνϑρωποι δέκα 

ἔρανόν τιν᾽, οὐ φέρει δὲ τούτων τὴν φορὰν 

ὅ καλλίαν ἀναξηων À: corr. ὁ 7 οἷον add. C fort. citra 
necessitatem .12 de septem generibus tria memorata sunt 
13 ὡς Wilam: oic A 16 κνοιϑιδι À 19 zorov À dGwumv 
A: corr. Mus 20 προστάξεταί τις À: corr. Cob (προστάξαι 
τέ τις Kock) 21 εἰπὼν A: corr. Mus, 25. 26 ἔρανόν τιν᾽ 
ἄνϑρωποι δέκα AC: corr. Scaliger 
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10 οὐδείς. σαφῶς ovv ὅ τι φέρων τις μὴ φέρει. 
τοῦτ᾽ ἔστιν. ἣν 9' ὃ γρῖφος ἐνταῦϑα ῥέπων. 
καὶ τοῦτο μὲν δὴ κίστι συγγνώμην ἔχον᾽ 

ἀλλ᾽ οἷα λογοποιοῦσιν ἐν τῷ πράγματι 
οἵ τἀργύριον μὴ κατατιϑέντες. ὡς σφόδρα 

15 ὁ Φίλιππος ἣν ἄρ᾽ εὐτυχής τις, νὴ Δία. 
ἐν δὲ ᾿ἀφροδισίῳ (II 81 K)' 

πότερ᾽ ὅταν μέλλω λέγειν σοι τὴν χύτραν. {χύτρανΣ 
λέγω 

ἢ τροχοῦ ῥύμαισι τευχτὸν κοιλοσώματον κύτος. 
πλαστὸν ἐκ γαίης. ἐν ἄλλῃ μητρὸς ὀπτηϑὲν στέγῃ. 

vsoysvoUg ποίμνης δ᾽ ἐν αὑτῇ πνικτὰ γαλατοϑρέμ- 

μονα. 
5 ταχεροχρῶτ᾽ εἴδη κύουσαν; B. Ἡράκλεις. ἀποχτενεῖς 

ἄρά uw, εἰ μὴ γνωρίμως μοι πάνυ φράσεις κρεῶν 
χύτραν. 

A. εἶ λέγεις. ξουϑῆς μελίσσης νάμασιν δὲ συμμιγὴ 
μηχκάδων αἰγῶν ἀπόρρουν ϑρόμβον. ἐγκαϑειμένον 
εἰς πλατὺ στέγαστρον ἁγνῆς παρϑένου ΖΙηοῦς κόρης. 

10 λεπτοσυνϑέτοις τρυφῶντα μυρίοις καλύμμασιν. 
ἢ σαφῶς πλαχοῦντα φράξω σοι; B. πλακοῦντα 

βούλομαι. 

A. Βρομιάδος δ᾽ ἰδρῶτα πηγῆς; B. οἶνον εἰπὲ 
συντεμών. 

A. λιβάδα νυμφαίαν 09000059; B. παραλιπὼν ὕδωρ 
φάϑι. 

1 οὐδὲ εἷς AC 5.06 σφοδροφίλιππος ἄρ᾽ ἦν A: corr.K 7 
ἀφροδισωι Ἀ: corr. Cas. 8 πότερον À:corr. Koppiers χύτραν add. 
Cas 10 ρυμασι AC: corr. Koppiers 11 γαίας Mein, fort. ἐκ γῆς, 
tum εἶτ᾽ ἐν ἄλλῃ Wilam 12 γαλαχτοϑρέμμονα AC: corr. ΠῚ 14 
ιδηχτύουσαν A: corr. Pors 17 συμμιγὴς AC: corr. Cas. 18 ἐγκα- 
ϑήμενον AC: corr. Hexw 20 λεπτοσυνθϑέτους τρυφῶντας À: corr. 
Cas 25 νυνφαιαν A: corr. Mein παραλιπὸν À: corr. Grot 
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A. κασιόπνουν δ᾽ αὔραν δι᾽ αἴϑροας; B. σμύρναν ἃ 
εἰπέ, μὴ μακρᾶν. 

15 4. μηδὲ τοιοῦτ᾽ ἄλλο μηδέν; B. μηδὲ τοὔμπαλιν 

λεγῶν. 
er N xs - m z p D , 

5 ὅτι δοχεῖ τοῦτ᾽ ἔργον εἶναι μεῖζον, ὥς φασίν τινες, 
?, Ἁ M , 3 3 ' ? M , 

αὐτὸ uiv μηδέν. παρ᾽ αὐτὸ δ᾽ ἄλλα συστρέφειν 
zvxv«. 

11. xal άλεξις δὲ ἐν Ὕπνῳ τοιούτους γρίφους προ- 

βάλλει (II 385 K) 

i0 οὐ ϑνητὸς οὐδ᾽ ἀϑάνατος, ἀλλ᾽ ἔχων τινὰ 
σύγκρασιν, ὥστε μήτ᾽ ἐν ἀνθρώπου μέρει 
μήτ᾽ ἐν ϑεοῦ ζῆν, ἀλλὰ φύεσϑαί τ᾽ ἀεὶ 
καινῶς φϑίνειν τε τὴν παρουσίαν πάλιν, e 

ἀόρατος ὄψιν, γνώριμος δ᾽ ἅπασιν ὦν. 
15 B. αἰεὶ σὺ χαίρεις, ὦ γύναι, μ᾽ αἰνίγμασι --- 

4. καὶ μὴν ἁπλᾷ γε καὶ σαφὴ λέγω μαϑεῖν. 

Β. τίς οὖν τοιαύτην παῖς ἔχων ἔσται φύσιν; 
A. ὕπνος. βροτείων, ὦ κόρη, παυστὴρ πόνων. 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Σρφιγγοκαρίωνι τοιούτους γρίφους 
|20 προβάλλει, αὐτὸς καὶ ἐπιλύων αὐτούς (1 201 Κ)᾽ 

ἔστι λαλῶν ἄγλωσσος, ὁμώνυμος ἄρρενι ϑῆλυς, 
οἰχείων ἀνέμων ταμίας. δασύς, ἄλλοτε λεῖος, 

- ἀξύνετα ξυνετοῖσι λέγων, νόμον ἐκ νόμου ἕλκων" f 
ὃν δ᾽ ἐστὶν καὶ πολλὰ καὶ ἂν τρώσῃ τις. ἄτρωτος. 

28 ὅ τί ἐστι τοῦτο; τί ἀπορεῖς; B. Καλλίστρατος. 

A. πρωχτὸς μὲν οὖν οὗτος. B. σὺ δὲ ληρεῖς ἔχων. 

[91] 

2 μὴ Grot: μοι A 8 τοιοῦτον A: corr. Erfurdt extrema 
corrupta, velut μηδὲ κομπάσῃς vel ποικίλῃς λέγων 12 αἰεί A 
15 orationem interruptam signif. Wilam — 17 τοσαύτην A C: corr. 
Hirschig 19 σφιγγοκαρίονν α 22 ἄλλοτει (ἄάλλοτι C) δειος 
AC: corr. Mus 25 τί ἐστι Mus: τίς ἐστι α'Ἢ 26 fort. οὗτός 
ys (legebatur σὺ δὴ) 
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4. οὗτος γὰρ αὑτός ἐστιν ἄγλωττος λάλος, 

ὃν ὄνομα πολλοῖς, τρωτὸς ἄτρωτος, δασὺς 
λεῖος. τί βούλει; πνευμάτων πολλῶν φύλαξ... -- 

45010 ἀττελεβόφϑαλμος, μὴ πρόστομος. ἀμφικέφαλος, 
αἰχμητής. παίδων &yovov γόνον ἐξαφανίζων. 5 

ἰχνεύμων Αἰγύπτιος" 
τῶν γὰρ κροχοδείλων οὗτος ὠὰ λαμβάνων 
πρὶν ϑηριοῦσϑαι τὸν γόνον καταγνύει, 
ἔπειτ᾽ ἀφανίζει. διότι δ᾽ (ἔστ᾽) ἀμφίστομος, 

15 χεντεῖ κάτωϑεν, τοῖς δὲ χείλεσιν δάκνων... --- IU 
5€ 21592 Ὁ εξ , N 2 , ^ M , 3 

οἶδ᾽ ἐγὼ ὃς νέος Qv ἔστιν βαρύς. ἂν δὲ γερῶν 1, 

ἄπτερος ὧν κούφως πέταται καὶ γῆν ἀφανίζει. 
b πάππος ἀπ᾽ ἀκάνθης" οὗτος γὰρ 

4 er » 

νέος μὲν ὧν ἕστηκεν ἐν τῷ σπέρματι, 
e ONE , - , » M 
ὅταν δ᾽ ἀποβάλῃ τοῦτο, πέτεται κοῦφος Qv, | 1 

20 δήπουϑεν ὑπὸ τῶν παιδίων φυσώμενος. — 
E Ἵἤ N 2 M , ^ , 

ἔστιν ἄγαλμα βεβηκὸς ἄνω. τὰ κάτω δὲ xsyqvog, 

εἰς πόδας ἐκ κεφαλῆς τετρημένον ὀξὺ διαπρό, 
ἀνθρώπους τίκτον κατὰ τὴν πυγὴν ἕν᾽ ἕκαστον. 
ὧν ot μὲν μοίρας ἔλαχον βίου, οἱ δὲ πλανῶνται. 94 

- σιν ? te " 2USEN , ^ , 

25 αὐτὸ δ᾽ ἕκαστος ἔχων αὐτὸν, καλέω δὲ φυλάττειν. 

c ταῦτα δ᾽ ὅτι κληρωτικὸν σημαίνει ὑμεῖς διακρίνατε, 
er M , * - E] , , 

ἵνα μὴ πάντα παρὰ τοῦ EvfovAov λαμβανωμεν. 

12. ᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν τῷ Προβλήματί φησιν (II 92 K) 
ἰχϑύσιν ἀμφίβληστρον ἀνὴρ πολλοῖς περιβάλλειν 2 

' , , ΄ er , 
οἰηϑεὶς μεγάλῃ δαπάνῃ μίαν εἵλκυσε stégxqv: 

em 

3 βουλεπινευμάτων À: corr. Cas 4 πικρύστομος Wilam 
&ugícrouog Kock 8. κατάγνυσιν AC: corr. Pors 9 ἔστ᾽ add. 
Grot 10 δάκνει Mus 11 ὃς Cas: óg À 18 διαπρό Lobeck: 
διάτρωτον AC 1[9 ríxvov Ο: τίκτειν À 20 βίον À: corr. C 
21 corruptus 26 ἐπιβάλλων A: corr. Herw (ἐπιβάλλειν Dalec) 
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καὶ ταύτην ψευσϑεὶς ἄλλην κεστρεὺς ἴσον αὐτὴν 
ἦγεν. βουλομένη δ᾽ ἕπεται πέρκη μελανούρῳ. 

5 Β. κεστρεύς. ἀνήρ, μελάνουρος, οὐκ οἶδ᾽ 0 τι λέγεις" 
οὐδὲν λέγεις ydg. Α. ἀλλ᾽ ἐγὼ σαφῶς φράσω. 
ἔστι τις ὃς τὰ μὲν ὄντα διδοὺς οὐκ οἶδε δεδωκὼς ἃ 

οἷσι δέδωκ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς ἔχων ὧν οὐδὲν ἐδεῖτο. 
Β. διδούς τις οὐκ ἔδωκεν οὐδ᾽ ἔχων ἔχει; 

10 οὐκ οἶδα τούτων οὐδέν. .4. οὐκοῦν ταῦτα καὶ 
ὁ γρῖφος ἔλεγεν. ὅσα γὰρ oiG9' οὐκ οἶσϑα νῦν 
οὐδ᾽ ὅσα δέδωκας οὐδ᾽ ὅσ᾽ ἀντ᾽ αὐτῶν ἔχεις. 

τοιοῦτο τοῦτ᾽ ἦν. B. τοιγαροῦν κἀγώ τινα 
εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς βούλομαι γρῖφον. Α. λέγε. 

15 B. πίννη καὶ τρίγλη φωνὰς ἰχϑὺ δύ᾽ ἔχουσαι 
πόλλ᾽ ἐλάλουν, περὶ ὧν δὲ πρὸς ὅν τ᾽ ὥοντο λέγειν τι; e 

οὐκ ἐλάλουν᾽ οὐδὲν γὰρ ἐμάνϑανεν, ὥστε πρὸς 
ὃν μὲν 

ἦν αὐταῖς 0 λόγος, πρὸς δ᾽ αὑτὰς πολλὰ λαλούσας 
αὐτὰς ἀμφοτέρας ἡ Ζ]ημήτηρ ἐπιτρίψαι. 

18. ἐν δὲ Σαπφοῖ 0 ̓ ἀντιφάνης αὐτὴν τὴν ποιήτριαν 
προβάλλουσαν ποιεῖ γρίφους τόνδε τὸν τρόπον, ἐπι- 
λυομένου τινὸς οὕτως. ἣ μὲν γάρ φησιν (1 9ὅ K) 

ἔστι φύσις ϑήλεια βρέφη σῴξουσ᾽ ὑπὸ κόλποις 
αὑτῆς, ὄντα δ᾽ ἄφωνα βοὴν ἵστησι γεγωνὸν f 
καὶ διὰ πόντιον οἶδμα καὶ ἠπείρου διὰ πάσης 
οἷς ἐθέλει ϑνητῶν, τοῖς δ᾽ οὐδὲ παροῦσιν ἀκούειν 

5 ἔξεστιν κωφὴν δ᾽ ἀκοῆς αἴσϑησιν ἔχουσιν. 

ταῦτά τις ἐπιλυόμενός φησιν" 

1 non intellego 14 προς cov v' A: corr. Cas 16 fort. 
ἐμάνθανε τῶνδε 18 ἐπιτρέψει A: corr. Dobr 20. 21 ἀπολυο- 
μένου À: corr. Mein 28 ὄντα Pors: ητὰ ταῦτα Ὁ vix recte 
25 παρεοῦσιν A: corr. Dobr 
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c M , ev / 3 M , 

ἢ μὲν qvotg γὰρ ἣν λέγεις ἐστὶν RD 

βρέφη δ᾽ ἐν αὑτῇ διατφέφει τοὺς ῥήτορας. 

οὗτοι χεκραγότες δὲ τὰ διαπόντια 

τάκ τῆς ᾿Δσίας καὶ τἀπὸ Θράκης λήμματα 

45110 ἕλκουσι δεῦρο. νεμομένων δὲ πλησίον 

αὐτῶν κάϑηται λοιδορουμένων τ᾽ ἀεὶ 
e Ne ? ^ 3422.9. 3 , L4 3 e » 

0 δῆμος οὐδὲν ovr ἀκούων οὔϑ' ορῶν. 

22 eed τ πῶ, γὰρ γένοιτ᾽ ἄν, ὦ πάτερ. 
ΘΕ 

ῥήτωρ ἄφωνος; Β. ἣν ἁλῷ τρὶς παρανόμων. 
15 καὶ μὴν ἀκριβῶς φόμην ἐγνωκέναι 

τὸ ῥηϑέν. ἀλλὰ δὴ λέγε. 
ἔπειτα ποιεῖ τὴν Σαπφὼ διαλυομένην τὸν γρῖφον 

οὕτως" 

ϑήλεια μέν νύν ἐστι φύσις ἐπιστολή, 
βρέφη δ᾽ ἐν αὑτῇ περιφέρει τὰ γράμματα" 

b ἄφωνα δ᾽ ὄντα {ταῦτα τοῖς πόρρω λαλεῖ 

20 οἷς βούλεϑ᾽ " ἕτερος δ᾽ ἂν τύχῃ τις πλησίον 
ἑστὼς ἀναγιγνώσκοντος οὐκ ἀκούσεται. 

14. Δίφιλος δ᾽ ἐν Θησεῖ (1 δὅτ K) τρεῖς ποτε κόρας 
Σαμίας φησὶν ᾿ἀδωνίοισιν γριφεύειν παρὰ πέτον᾽ 
προβαλεῖν δ᾽ αὐταῖσι τὸν γρῖφον, τί πάντων ἰσχυρό- 
τατον; καὶ τὰν μὲν εἰπεῖν “ὁ σίδηρος, καὶ φέρειν 
τούτου λόγου τὰν ἀπόδειξιν, διότι τούτῳ πάντ᾽ ὀρύσ- 
σουσίν τε καὶ τέμνουσι καὶ χρῶντ᾽ εἰς ἅπαντα. εὐδο- 
κιμούσᾳ δ᾽ ἐπάγειν τὰν δευτέραν φάσκειν τε τὸν 

e χαλκέα πολὺ κρείττω φέρειν ἰσχύν" ἐπεὶ τοῦτον κατ- 

8 velut ληρεῖς ἔχων. 9.8. ἣν ἁλῷ Cobet: qv ἄλλω αὶ 10 
ὥιμην Α: corr. Di 14 νῦν Erfurdt: οὖν AC 16 ταῦτα add. 
Grot 20 φασὶν ἃ 921sqq. formas doricas integras reliqui 
23 λόγον A: corr. C, fort. τούτου τοῦ à. 834. 25 εὐδοκιμοῦσαν 
À: εὐδοκιμούσῃ Madvig 26 ἐπεὶ Mus: ἐπὶ A 
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ἐργαζόμενον καὶ τὸν σίδαρον τὸν σφοδρὸν χάμπτειν, 
μαλάσσειν, ὅ τι ἂν χρήξῃ ποεῖν. τὰν δὲ τρίταν ἀπο- 
φῆναι πέος ἰσχυρότατον πάντων. διδάσκειν δ᾽ ὅτι καὶ 
τὸν χαλκέα στένοντα πυγίζουσι τούτῳ. ᾿4χαιὸς δ᾽ ὁ 
᾿Ερετριεὺς γλαφυρὸς ὧν ποιητὴς περὶ τὴν σύνϑεσιν 
ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ μελαίνει τὴν φράσιν καὶ πολλὰ αἰνιγμα- 
τωδῶς ἐχφέρει, ὥσπερ ἐν Ἴριδι σατυρικῇ. λέγει γάρ 
(p. 582 N)' 

λιϑάργυρος δ᾽ 
ὕλπη παρῃωρεῖτο χρίματος πλέᾶ 
τὸν Σπαρτιάτην γραπτὸν κύρβιν ἐν διπλῷ ξύλῳ. 

τὸν γὰρ λευκὸν ἱμάντα βουληϑεὶς εἰπεῖν, ἐξ οὗ ἡ 
ἀργυρᾶ λήκυϑος ἐξήρτητο, Σπαρτιάτην γραπτὸν ἔφη 
κύρβιν ἀντὶ τοῦ Σπαρτιᾶτιν σκυτάλην. ὅτι δὲ λευκῷ 
ἱμάντι περιειλοῦντες τὴν σκυτάλην ol “άκωνες ἔγρα- 
φον ἃ ἠβούλοντο εἴρηκεν ἱκανῶς ᾿“πολλώνιος ὃ 
Ρύδιος ἐν τῷ περὶ ᾿ἀρχιλόχου (fr.22 Mich) χαὶ Σ'τη- 
σέχορος δ᾽ ἐν ᾿Ελένῃ (fr.30 B) ᾿λιϑάργυρον ποδο- 
νιπτῆρα᾽ ἔφη. Ἴων δὲ ἐν Φοίνικι ἢ Καινεῖ δρυὸς 
ἱδρῶτα εἴρηκε τὸν ἰξὸν ἐν τούτοις (p. 574 N) 

δρυός μ᾽ ἱδρὼς 
καὶ ϑαμνομήκης ῥάβδος ἥ v Αἰγυπτία 
βόσκει λινουλκὸς χλαῖνα, ϑήφαγρος πέδη. 

T5. EM δὲ τὸν Φασηλίτην φησὶν Ἕρμιππος 

ἐν τοῖς περὶ τῶν Ἰσοκράτους ἀρ θηταν (FHG III 51) 

ἱκανώτατον γεγονέναι ἀνευρεῖν τὸν προβληϑέντα yoi- 

1. 2 restitue talia. τὸν σίδαρον τὸν σφοδρὸν / κάμπτειν, μα- 
λάσσειν, (müv) ὅτι ἂν χρήξζῃ ποεῖν 10 χρήσματος A: χρί- 
σματος C (χρέματος Mein) 10. 11 πλέα τὸν Toup: πλεχτὸν AC 
11 ἐν διπλῷ ξύλῳ | κύρβιν Bergk 18 λιϑαργύρεον AC: corr. 
Nauck Stésiehori locus a re alienus 21 μ᾽ Cas: μὲν AC 
22 αἰγυπτίη À om. C 

ATHENAEUS II. 31 

d 
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gov καὶ αὐτὸν προβαλεῖν ἑτέροις ἐπιδεξίως. oiov τὸν 
περὶ τῆς σκιᾶς. ἔφη γὰρ εἶναί τινα φύσιν. ἣ περὶ 
τὴν γένεσιν καὶ φϑίσιν ἐστὶ μεγίστη. περὶ δὲ τὴν 
ἀκμὴν ἐλαχίστη. λέγει δ᾽ οὕτως (p.627 N) 

τίς φύσις ov9' ὅσα γαῖα φέρει τροφὸς ov9' ὅσα 

πόντος 

οὔτε βροτοῖσιν ἔχει γυίων αὔξησιν ὁμοίαν. 
f ἀλλ᾽ ἐν uiv γενέσει πρωτοσπόρῳ ἐστὶ μεγίστη, 

ἐν δὲ μέσαις ἀκμαῖς μικρά, γήρᾳ δὲ πρὸς αὐτῷ 
5 μορφῇ καὶ μεγέϑει μείζων πάλιν ἐστὶν ἁπάντων. 

κἀν τῷ Οἰδίποδι δὲ τῇ τραγῳδίᾳ τὴν νύκτα καὶ τὴν 
ἡμέραν εἴρηκεν αἰνιττόμενος (p.623 N) 

εἰσὶ κασίγνηται διτταί, ὧν ἡ μία τίκτει 
452. τὴν ἑτέραν. αὐτὴ δὲ τεκοῦσ᾽ ὑπὸ τῆσδε τεκνοῦται. 

τοιοῦτόν τι καὶ Καλλισϑένης ἐν ταῖς ᾿Ελληνικαῖς 

φησιν (p.15 M), ὡς ᾿ρκάδων πολιορκούντων Κρῶμνον 

(πολίχνιον δ᾽ ἐστὶν ἱδρυμένον πλησίον Μεγάλης πό- 
λεως) Ἱππόδαμος ὁ “άκων εἷς ὧν τῶν πολιορκουμέ- 
νῶν διεκελεύετο τῷ παρὰ “ακεδαιμονίων πρὸς αὐτοὺς 

ἥκοντι κήρυκι, δηλῶν ἐν αἰνιγμῷ τὴν περὶ αὐτοὺς 
κατάστασιν, ἀπαγγέλλειν τῇ μητρὶ λύεσϑαι τὸ γύναιον 
δέχ᾽ ἡμερῶν τὸ ἐν ᾿“πολλωνίῳ δεδεμένον, ὡς οὐκ ἔτι 

b λύσιμον ἐσόμενον ἐὰν αὗται παρέλϑωσι. καὶ δια ταύ- 
τῆς τῆς γνώμης ἐμήνυεν σαφῶς τὸ μήνυμα. αὕτη 
γάρ ἐστιν ἐν τῷ ᾿Δ4πολλωνίῳ παρὰ τὸν τοῦ ᾿4“πόλλω- 

, ^ “ 2 , 'N Uu 

vog 99oóvov διὰ γραφῆς ἀπομεμιμημένος Λιμὸς ἔχων 
' 5 - e 

γυναικὸς μορφήν. φανερὸν ovv ἐγένετο πᾶσιν ὅτι 
δέκα ἡμέρας ἔτι καρτερῆσαι δύνανται οἵ πολιορκού- 

5 τῆς φύσεως À: corr. Pors 10 μεῖζον αὶ 18 τῶν Nauck 

21 ἀπαγγελεῖν A: corr. Schneider 23 αὐται Α: corr. Mein 
24 μήνυιι᾽ αὐτὴ ἃ 26 λαιμὸς AC: corr. ex Polyaen. 2, 15 



Ir 483 

^ ^ , , 3 ri , ^ 

μενον διὰ τὸν λιμόν. συνέντες ovv οὗ “ακωνὲες TO 
M A , ^ € , 

λεχϑὲν ἐβοήϑησαν κατὰ χράτος τοῖς ἐν τῇ Κρώμνῃ. 

16. πολλοὶ δὲ (τῶν) γρίφων καὶ τοιούτοίτινές εἰσιν οἷον" 
p , 5 ' 1 UT OPES Rd F ἄνδρ εἰδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ᾽ ἀνέρι κολλήσαντα 

e? , " οὕτω συγχόλλως ὥστε σύναιμα ποιεῖν. 
τοῦτο δὲ σημαίνει σικύας προσβολήν. καὶ τὸ Πανάρ- 
xovg δ᾽ ἐστὶ τοιοῦτον, ὥς φησι Κλέαρχος ἐν τῷ περὶ MINCE 9] 9X ἡ 9 

N £P , 2. € —F. 

γρέφων (. 5. p. 322), ὅτε βάλοι “ξύλῳ τε καὶ ov ξύλῳ καϑη- 
, P d M 2 N 3 , , 2 M ΄ 

μένην ορνιϑα καὶ ovx ορνιϑα ἀνὴρ τε xovx &vijo λίϑῳ 

τε καὶ οὐ λίϑῳ. τούτων γάρ ἐστι τὸ μὲν νάρϑηξ, τὸ δὲ Z3 γ 9 μ 0 ἢξ. ς 
, S 7 - N M , M , 

νυχτερίς, TO δὲ εὐνοῦχος, TO δὲ κίσηρις. καὶ ΠΠλατῶν 
3 2 , , 5 -T LE , 5 M 

δ᾽ ἐν πέμπτῳ Νόμων (reip. p. 419 b) μνημονεύει" τοὺς 
- , , Ὁ "t δ , 

τῶν τεχνυδρίων φιλοσόφους τοῖς ἐν ταῖς ξστιασεσιν 

ἔφη ἐπαμφοτερίζουσιν ἐοικέναι καὶ τῷ τῶν παίδων 

αἰνίγματι τῷ περὶ τοῦ εὐνούχου τῆς βολῆς πέρι τῆς 
» 
ε νυχτερίδος, ᾧ καὶ ἐφ᾽’ οὗ αὐτὸν αὐτὴν αἰνίττονται 

βαλεῖν. "1. καὶ τα Πυϑαγόρου δὲ αἰνίγματα τοιαῦτά 

ἐστυν, ὥς φησι Ζημήτριος ó Βυζάντιος ἐν τετάρτῳ 
περὶ ποιημάτων" ἱχαρδίαν μὴ ἐσϑίειν᾽ ἀντὶ τοῦ ἀλυ- 
πίαν ἀσκεῖν. πῦρ μαχαίρᾳ μὴ σκαλεύειν ἀντὶ τοῦ 
τεϑυμωμένον ἄνδρα μὴ ἐριδαίνειν᾽ πῦρ γὰρ ὁ ϑυμός, 
ἡ δὲ ἔρις μάχαιρα. “ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν ἀντὶ τοῦ 
πᾶσαν πλεονεξίαν φεύγειν καὶ στυγεῖν, ζητεῖν δὲ τὸ 
ἴσον. “λεωφόρους [ὁδοὺς] μὴ στείχειν᾽ ἀντὶ τοῦ γνώμῃ 
(rÀv» πολλῶν μὲ ἀκολουϑεῖν᾽ εἰκῇ γὰρ ἕκαστος ὃ τι 
ἂν δόξῃ ἀποκρίνεται" τὴν δ᾽ εὐθεῖαν ἄγειν ἡγεμόνι 
χρώμενον τῷ νῷ. ἱμὴ καϑῆσϑαι ἐπὶ χοίνικα᾽ ἀντὶ τοῦ 

2 κατὰ ταχος C 3 τῶν add. Καὶ 12 immo Πολιτείας 
16 ἀφ᾽ ov A: corr. Plat 20 σκαλαύειν A corr. Ο et Diog. 
8,17 24 ὁδοὺς om. Diog 25 τῶν add. Schw — 25. 26 fort, 
ἕχαστον — ἀποκρίνεσθαι 2" χοίνικος C 

31* 

c 

d 
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μὴ σχοπεῖν τὰ ἐφ᾽ ἡμέραν, ἀλλὰ τὴν ἐπιοῦσαν ái. 
προσδέχεσϑαι. (᾿ ἀποδημοῦντα ἐπὶ τοῖς ὅροις μὴ ἐπι- | 
στρέφεσθαι" ὅρια γὰρ καὶ πέρας ξωῆς ὃ ϑάνατος" 
τοῦτον οὖν οὐκ ἐᾷ μετὰ λύπης καὶ φροντίδος προσ- 
ἔεσϑαι. — (8. τῷ δὲ Θεοδέκτῃ παραπλησίως ἔπαιξε 

f γρίφους καὶ ΖΔρομέας ὃ Κῷος, ὥς φησι Κλέαρχος; 

καὶ ᾿Δριστώνυμος ὃ ψιλοκιϑαριστής. ἔτι δὲ Κλέων ὃ 
μίμαυλος ἐπικαλούμενος, ὅσπερ καὶ τῶν Ἰταλικῶν 
μίμων ἄριστος γέγονεν αὐτοπρόσωπος ὑποχριτής καὶ 
γὰρ Νυμφοδώρου περιῆν ἐν τῷ μνημονευομένῳ uuo. 

τούτου δὲ καὶ ᾿Ισχόμαχος ὁ κῆρυξ ἐγένετο ζηλωτής; 
ὃς ἐν τοῖς κύκλοις ἐποιεῖτο τὰς μιμήσεις" ὡς δ᾽ εὐδὸο- 

κίμει, μεταβὰς ἐν τοῖς ϑαύμασιν ὑπεκρίνετο μίμους. 
A53TOoLOUTOL δ᾽ ἦσαν oUg ἐποίουν γρίφους, οἷον ἀγροίκου 

τινὸς ὑπερπλησϑέντος καὶ κακῶς ἔχοντος. ὡς ἠρώτα 

αὐτὸν ὃ ἰατρὸς μὴ εἰς ἔμετον ἐδείπνησεν, “οὐκ ἔγωγε, 
εἰπεῖν, “ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν. καὶ πτωχῆς τινος τὴν 
γαστέρα πονούσης, ἐπεὶ ὃ ἰατρὸς ἐπυνθάνετο μὴ ἐν 
γαστρὶ ἔχει, 'πῶς γάρ. εἶπε, 'τριταία μὴ βεβρωκυῖα; 
τῶν ᾿Δριστωνυμ ...... ὧν δ᾽ ἦν εὐπαρύφων λόγων. 
καὶ [Ὁ] Σωσιφάνης ὃ ποιητὴς εἰς Κηφισοκλέα τὸν ὑπο- 
οιτὴν εἶπεν λοιδορῶν αὐτὸν ὡς εὐρύστομον᾽ “ἐνέβαλον 
γὰρ ἄν σου, φησίν, εἰς τὰ ἰσχία λίϑον, εἰ μὲ καταρ- 

b ραίνειν ἔμελλον τοὺς περιεστηχότας.. ἀρχαιότατος δ᾽ 
ἐστὶ λογικὸς γρῖφος καὶ τῆς τοῦ γριφεύειν φύσεως 
οἰχειότατος᾽ "rí πάντες οὐκ ἐπιστάμενοι διδάσκομεν;" 

καί τί ταὐτὸν οὐδαμοῦ καὶ πανταχοῦ; καὶ πρὸς τού- 

2 lacunam not. Schw ante προσδέχεσθαι et paullo aliter 
explevit, cf. Diog. l. s. 5 ϑεοδέκτει À — 19 γάρ K: γε AC 
20 lacunam disünxit Di 21 ὁ om. C del. Mus 28. 24 xa- 
ταραίΐίειν C 24 fort. ἔμελλεν 
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t, - JS. , , - ' - ᾽ 
τοις τί ταὐτὸν ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς καὶ ἐν ϑα- 
λάττῃ; τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὁμωνυμία᾽ καὶ γὰρ ἄρκτος καὶ 
ὕφις καὶ αἰετὸς καὶ κύων ἐστὶν ἐν οὐρανῷ καὶ ἐν γῇ 
καὶ ἐν ϑαλάσσῃ. τὸ δὲ χρόνον σημαίνει" ἅμα γὰρ παρὰ 

πᾶσιν ὁ αὐτὸς καὶ οὐδαμοῦ διὰ τὸ μὴ ἐν ἑνὶ τόπῳ 
τὴν φύσιν ἔχειν. τὸ δὲ προάγον ἐστὶ ψυχὰς ἔχειν" τοῦτο 
γὰρ οὐϑεὶς ἡμῶν ἐπιστάμενος διδάσκει τὸν πλησίον. 

19. ὁ δὲ '49qveiog Καλλέας (ἐξητοῦμεν γὰρ ἔτι 
πρότερον (VII 276a) περὶ αὐτοῦ) μικρὸν ἔμπροσϑεν γενό- 
μένος τοῖς χρόνοις Στράττιδος ἐποίησε τὴν καλουμένην 
γραμματικὴν ϑεωρίαν οὕτω διατάξας. πρόλογος μὲν 

αὐτῆς ἐστιν ἐκ τῶν στοιχείων. ὃν χρὴ λέγειν [ἐκ τῶν 
στοιχείων] διαιροῦντας κατὰ τὰς παραγραφὰς καὶ τὴν 

τελευτὴν καταστροφιχῶς ποιουμένους εἰς τἄλφα" 
2 - , , b ' *5 

«.. &Aga», Dive, γαμμα., OcAvo, ϑεοῦ γὰρ εἰ; 

Gv, ἦτα, 95v , ἰῶτα, κάππα, λάβδα, uv, 
vU, ξεῖ, τὸ οὖ, πεῖ, δῶ, τὲ σίγμα, ταῦ, {τὸν v, 
παρὸν φεῖ χεῖ τε τῷ ψεῖ εἰς τὸ ὦ. 

ὁ χορὸς δὲ γυναικῶν ἐκ τῶν σύνδυο πεποιημένος αὐτῷ 
ἐστιν ἔμμετρος ἅμα καὶ μεμελοπεποιημένος τόνδε τὸν 

, - MN Ξ- - * I » S — 

τρόπον" βῆτα ἄλφα c, βῆτα εἰ Bs, βῆτα "va βῆ, 

EU ἰῶτα 0:, βῆτα ov Bo, βῆτα v Dv, βῆτα o o, 

καὶ πάλιν ἐν ἀντιστρόφῳ τοῦ μέλους καὶ τοῦ μέτρου 

γάμμα ἄλφα, γάμμα εἶ, γάμμα jue, γάμμα ἰῶτα, 
γάμμα οὖ, γάμμα v, γάμμα c, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν 

6 fort. τὴν στάσιν (an συνέχειν ἡ 8 ἔτι suspectftm 11 τρα- 
γῳδίαν Mus cf. VIT276a 12.18 glossam del. Petitus 18 διαι- 
ροῦντα À: corr. Sehw τὰς πάσας γραφὰς À: corr. Petitus 15 
fort. τὸ GAg« 1. 16 δέλτα εἶτα ϑῆτα ϑεοῦ γὰρ εἴγε ἰῶτα À: 
corr. Herm, qui praeterea πάρ᾽ pro γὰρ; ϑεοῦ γὰρ ἄλφα βῆτα 
γάμμα δέλτα εἶ Wilam 11 τὸ add. Welcker 18 gei χεῖ τε 
τῷ y A: restitutio incerta 24 Clearchus scripserat γάμμα 
ἄλφα γα eqs 
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συλλαβῶν ὁμοίως éxcGTOV τό τε μέτρον καὶ τὸ μέλος 
ἐν ἀντιστρόφοις ἔχουσι πᾶσαι ταὐτόν. ὥστε τὸν Εὐρι- 

DIS ' , e 2 ' , ᾽ n 

πίδην μὴ μόνον ὑπονοεῖσϑαι τὴν Μηήδειαν ἐντεῦϑεν 

πεποιηκέναι πᾶσαν. ἀλλὰ καὶ τὸ μέλος αὐτὸ μετενη- 
, ' 5 M M , ^ 

νοχότα φανερὸν εἶναι. τὸν δὲ ZogoxAé« διελεῖν φασιν 

ἀποτολμῆσαι τὸ ποίημα τῷ μέτρῳ τοῦτ᾽ ἀκούσαντα 
καὶ ποιῆσαι ἐν τῷ Οἰδίποδι οὕτως (τ. 8385)" 

SAN ἌΣ 9 ᾿ » 3 5 - 7 -3 
ἐγὼ ovr ἐμαυτὸν οὔτε σ΄ GÀyvvO. (r() ταῦτ 

«ἄλλως» ἐλέγχεις: 
3 3 

διόπερ οἱ λοιποὶ τὰς ἀντιστρόφους ἀπὸ τούτου παρε- 
f δέχοντο πάντες. ὡς ἔοικεν. εἰς τὰς τραγῳδίας. καὶ 

μετὰ τὸν χορὸν εἰσάγει πάλιν ἐκ τῶν φωνηέντων ῥῆσιν 

οὕτως (ἣν δεῖ κατὰ τὰς παραγραφὰς ὁμοίως τοῖς 
, , ^ e [3 - , ec , 

πρόσϑεν λέγοντα διαιρεῖν. ἵν᾽ v] τοῦ ποιήσαντος ὑπό- 
χρισις σῴξηται κατὰ τὴν δύναμιν)" 

ἄλφα μόνον. ὦ γυναῖχες, ἶ τε δεύτερον 
λέγειν μόνον χρὴ καὶ τρίτον μόνον γ᾽ ἐρεῖς 
QT «oc φήσω τὸ τέταρτόν T. αὖ μόνον 
ἰῶτα. πέψπτον οὐ. τό 8᾽ ἕχτον μόνον 

5 λέγε. λοίσϑιον δὲ φωνῶ σοι τὸ ὦ 
τῶν ἑπτὰ φωνῶν. ἑπτὰ δ᾽ ἐν μέτροις μόνον. 

΄ n: - - 

454 καὶ τοῦτο λέξασ᾽ εἶτα δὴ σαυτῇ λάλει. 
80. δεδήλωκε δὲ καὶ διὰ τῶν ἰαμβείων γράμμα 

- e 
^ ' , 

πρῶτος οὗτος ἀκολαστότερον uiv κατὰ τὴν διάνοιαν. 
πεφρασιένον δὲ τὸν τρόπον roDrov: 

κύω g&o, ὦ γυναῖκες. ἀλλ᾽ αἰδοῖ, φίλαι, 
ἐν γράμμασι σφῶν τοὔνομ᾽ ἐξερῶ βρέφους. 

1 ἕκαστον À: corr. C 8 ἀλγυνῶ ταῦτα ἐλεγχϑείς Α 
18 corruptus, fort. τό vs τέταρτον av 20 (λέγειν» δὲ Wilam 

26 φίλαι K: φίλαι ἃ gie C 
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0997] μακρὰ γραμμή "Grw' ἐκ δ᾽ αὐτῆς μέσης 
μικρὰ παρεστῶσ᾽ ἑἕκατέρωϑεν ὑπτία. 
ἔπειτα κύκλος πόδας ἔχων βραχεῖς δύο. 

ὅϑεν ὕστερον. ὡς {(ἂν» ὑπονοήσειέ τις, Μαιάνδριος 
μὲν ὃ συγγραφεὺς μικρὸν διὰ τῆς ἑρμηνείας τῇ μι- Ὁ 
μήσει παρεγκλίνας συνέγραψεν ἕν τῶν παραγγελμάτων 
(FHG II 337) φορτικώτερον τοῦ ῥηϑέντος. Εὐριπέδης 
δὲ τὴν ἐν τῷ Θησεῖ τὴν ἐγγράμματον ἔοικε ποιῆσαι 
ῥῆσιν. βοτὴρ δ᾽ ἐστὶν ἀγράμματος αὐτόϑι δηλῶν τοῦ- 
νομα τοῦ Θησέως ἐπιγεγραμμένον οὕτως (ἔν. 885 N) 

ἐγὼ πέφυκα γραμμάτων μὲν οὐκ ἴδρις, 
μορφὰς δὲ λέξω καὶ σαφῆ τεκμήρια. 
κύκλος τις ὡς τύρνοισιν ἐχμετρούμενος" 
οὗτος δ᾽ ἔχει σημεῖον ἐν μέσῳ σαφές. 

5 τὸ δεύτερον δὲ πρῶτα μὲν γραμμαὶ δύο. c 
ταύτας διείργει δ᾽ ἐν μέσαις ἄλλη μία. 

τρίτον δὲ βόστρυχύς τις ὡς εἵλιγμένος. 
vo δ᾽ αὖ τέταρτον ἣ μὲν εἰς ὀρϑὸν μία, 
λοξαὶ δ᾽ ἐπ᾽’ αὐτῆς τρεῖς κατεστηριγμέναι 

10 εἰσίν. τὸ πέμπτον δ᾽ οὐκ ἐν εὐμαρεῖ φράσαι" 
γραμμαὶ γάρ εἰσιν ἐκ διεστώτων δύο. 

αὗται δὲ συντρέχουσιν εἰς μίαν βάσιν. 
τὸ λοίσϑιον δὲ τῷ τρίτῳ προσεμφεθρές. 

τὸ δ᾽ αὐτὸ πεποίηκε καὶ ᾿4γάϑων ὁ τραγφῳδιοποιὸς d 
ἐν τῷ Τηλέφῳ. ἀγράμματος γάρ τις κἀνταῦϑα δηλοῖ 
τὴν τοῦ Θησέως ἐπιγραφὴν οὕτως (p.593 N) 

γραφῆς ὃ πρῶτος ἦν μεσόμφαλος κύκλος" 

1 ἐκ δὲ ταύτης AC: corr. Mein 4 ἂν add. Mein 6 ἐν 
τῷ παραγγέλματι À: corr. Wilam, sed fort. τῶν ἀπαγγελμάτων 
8 alterum τὴν fort. dcl 9 αὐτῶι TL A: corr. Cas, non certa 
emendatio — 18 ; Nauck ἦν AC — 25 ἐν τῷ TÀ ἡπολέμῳ Mein 
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32 , /, 3 , , 

ὀρϑοί τὲ κανόνες ἐζυγωμένοι δύο, 
᾿ bd 'e ' D 3 7 

Σκχυϑικῷ ve τόξῳ (r0» τρίτον qv προσεμφερξς. 
" , e 
ἔπειτα τριόδους πλάγιος ἣν προσκείμενος" 
9212 0277 , St 3 , , 

5 ép évog τὲ κανόνος ἡσαν [ἐζυγωμένοι δυο]. 

ὅπερ δὲ τρίτον mv καὶ τελευταῖον πάλιν. 5 

καὶ Θεοδέκτης δ᾽ ὁ Φασηλίτης ἄγροικόν τινα ἀγράμ- 
e ματον παράγει x«i τοῦτον τὸ τοῖ Θησέως ὄνομα 
διασημαίνοντα (p.624 N)' 

γραφῆς 0 πρῶτος ἣν μαλαχκόφϑαλμος κύκλῳ. 

ἔπειτα δισσοὶ κανόνες ἰσόμετροι πάνυ" 10 
, Y , , FECI , 

τούτους δὲ πλάγιος διαμέτρου συνδεῖ Xavov. 
, 220 “Ὁ , , 

τρίτον δ᾽ ἑλικτῷ βοστρύχῳ προσεμφερξς. 

5 ἔπειτα τριόδους πλάγιος ὡς ἐφαίνετο, 
πέμπται δ᾽ ἄνωϑεν ἰσόμετροι ῥάβδοι δύο, 
αὗται δὲ συντείνουσιν εἰς βάσιν μίαν. 18 

f ἕχτον δ᾽ ὕπερ καὶ πρόσϑεν εἶπον βόστρυχος. 
καὶ Σοφοκλῆς δὲ τούτῳ παραπλήσιον ἐποίησεν ἔν 
᾿Αμφιαράῳ σατυρικῷ τὰ γράμματα παράγων ὀρχού- | 

μενον (fr. 118 N). | 

81. Νεοπτόλεμος δὲ ὁ Παριανὸς ἐν τῷ περὶ 20 

ἐπιγραμμάτων ἐν Χαλκηδόνι φησὶν ἐπὶ τοῦ Θρασυ- | 
μάχου τοῦ σοφιστοῦ μνήματος ἐπιγεγράφϑαι τῦόδὲ τὸ 

ἐπίγραμμα" | 

τοὔνομα ϑῆτα ῥῶ ἄλφα σὰν v uU ἄλφα χεῖ οὐ σάν, 
πατρὶς Χαλκηδών᾽" ἡ δὲ τέχνη σοφίη. 25 

τὸ δὲ Καστορίωνος roD XoÀéog, ὡς ὁ Κλέαρχός 

φησιν, εἰς τὸν Πᾶνα ποίημα τοιοῦτόν ἐστι" τῶν ποδῶν 

2 τὸ add. Schw 4 ἤσαν ζὕπτιοι 020» Mein — 5 τρίτον 
Mus: τὸ τρίτον AC — 9 κύκλος C: μεσύφϑαλμος κύκλος Welcker 
10 δυο of AC: corr. Valck 11 διὰ μέσου Mus 12 προσεμ- 
φερής AC: corr. Mus 18 ὡς C: ὥστ᾽ Α 16 εἶπ᾽ ὁ Α: 
corr. K, Porsonum non timeo 24 vu ἄλφα et yv AC 
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ἕκαστος ὅλοις ὀνόμασιν περιειλημμένος πάντας ópo(ccA55 
ἡγεμονικοὺς καὶ ἀκολουϑητικοὺς ἔχει τοὺς πόδας. οἷον 
(III 638 B): 

δὲ τὸν βολαῖς νιφοκτύποις δυσχείμερον 
vatov9" ἕδραν, ϑηρονόμε Πάν, χϑόν᾽ ᾿ἡρκάδων 
κλήσω γραφῆι τῆιδ᾽ ἐν σοφῆι πάγκλειτ᾽ ἔπη 
συνϑείς, ἄναξ, δύσγνωστα μὴ σοφῶι κλύειν, 
μουσοπόλε 939, κηρόχυτον ὃς μείλιγμ᾽ (eig, 

καὶ τὰ λοιπὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. τούτων δὲ ἕκαστον 
τῶν ποδῶν, ὡς ἂν τῇ τάξει 95g, τὸ αὐτὸ μέτρον 
ἀποδώσει. οὕτως" 

σὲ τὸν βολαῖς νιφοκτύποις δυσχείμερον, 
νιφοχτύποις σὲ τὸν βολαῖς δυσχείμερον. 

καὶ ὅτι τῶν ποδῶν ἕκαστός ἐστι ἑνδεκαγοάμματος. ἔστι 
καὶ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον ἀλλ᾽ érégog ποιῆσαι. ὥστε 
πλείω πρὸς τὴν χρῆσιν ἐκ τοῦ ἑνὸς ἔχειν οὕτω λέγοντας" 

μέτρον φράσον μοι τῶν ποδῶν {μέτρον λαβών». 
λαβὼν μέτρον μοι τῶν ποδῶν μέτρον φράσον. 
οὐ βούλομαι γὰρ τῶν ποδῶν μέτρον λαβεῖν. 
λαβεῖν μέτρον γὰρ τῶν ποδῶν οὐ βούλομαι. 

82, Πίνδαρος δὲ πρὸς τὴν ἀσιγμοποιηϑεῖσαν 
ὠδήν, ὡς ὁ αὐτός φησι Κλέαρχος. ὀίονεὶ γρίφου 
τινὸς ἐν μελοποιίᾳ προβληϑέντος, ὡς πολλῶν τούτῳ 
προσχρουόντων διὰ τὸ ἀδύνατον εἶναι ἀποσχέσϑαι 
τοῦ σίγμα καὶ διὰ τὸ μὴ δοκιμάζειν, ἐποίησε (ἔν. 19 B): 

1. 2 haec turbata 4 βολοις À: corr. Mein 5 vsovQ^ 
A: corr. Cas ἕδραν Cob: ὅδος A (ἔδος Scal) χϑὼν ΔΑ: corr. 
Cas 6 τῆιδε σοφῆι À: corr. Pors παγπλητ᾽ Α: corr. Pors 
7 σοφοῖς À: corr. Mein 8 μωσοπόλε Cob 129 et 13 βολοις 
A 14 δεκαγράμματος À: corr. Schw 16 ἢ. e. τὲ plures 
(tribus) formas transpositis vocabulis e; una primaria facere pos- 
Sit, si quis ita uti velit 11 suppl. Coraes 24 δυνατὸν À: 
corr. Scal 

b 
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πρὶν μὲν εἷρπε σχοινοτένειά τ᾽ ἀοιδὰ 
καὶ τὸ σὰν χίβδηλον ἀνθρώποις. 

ταῦτα σημειώσαιτ᾽ ἄν τις πρὸς τοὺς νοϑεύοντας άσου 

τοῦ 'Eouiovéog τὴν ἄσιγμον ὠδήν. ἥτις ἐπιγράφεται 

Κένταυροι. καὶ ὃ εἰς τὴν Φήμητρα δὲ τὴν ἐν ᾿Ερμιόνῃ 
ποιηϑεὶς τῷ “άσῳ ὕμνος ἄσιγμός ἐστιν, ὥς φησιν 
Ἡρακλείδης ó Ποντικὸς ἐν τρίτῳ περὶ μουσικῆς. οὗ 
ἐστιν ἀρχή (III 8106 B) 

Ζάματρα μέλπω Κόραν τε Κλυμένοι᾽ ἄλοχον. 
88. ἔστιν εὐπορῆσαι καὶ ἄλλων γρίφων (III 666 B)' 

ἐν Φανερᾷ γενόμαν. πάτραν δέ μου ἁλμυρὸν ὕδωρ 
ἀμφὶς ἔχει" μήτηρ δ᾽ ἔστ᾽ ἀριϑμοῖο πᾶις. 

Φανερᾷ μὲν οὖν λέγει τῇ 4ήλῳ. ἥτις ὑπὸ ϑαλάσσης 
περιέχεται, μήτηρ δ᾽ ἡ 4ητω. ἥτις Κοίου ἐστὶ ϑυγά- 
vuo' Μακεδόνες δὲ τὸν ἀριϑμὸν κοῖον προσαγορεύουσι. 
καὶ ἐπὶ τῆς πτισάνης (III 668 B) 

κριϑῆς ἀφλοίου χυλὸν ὀργάσας πίε. 

πεποίηται δὲ τῆς πτισάνης τοὔνομα ἀπὸ τοῦ πτίσσειν 
καὶ ἀνεῖν. καὶ ἐπὶ τοῦ xoyA(ov' φέρεται δὲ τοῦτο 
καὶ ἐν τοῖς Τεύχρου Ὁοισμοῖς" 

ἕξῷον ἄπουν ἀνάκανϑον ἀνόστεον ὀστρακόνωτον 
ὄμματά τ΄ ἐχκύπτοντα προμήκεα κείσκύπτοντα. 

᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν AvroU ἐρῶντί φησι (II 80 K)' 
τροφαλίδας τε λινοσάρκους. μανϑάνεις: τυρὸν 

λέγω. 

᾿ἀναξανδρίδης Αἰσχρᾷ (II13: K) 

ἀρτίως διηοτάμηκε. καὶ τὰ μὲν διανεχῦ 

1 σχοινοτενιὰ αὶ 22 σαντιβοηῖον ÀA: corr. ΧΙ 467b 12 
μάτηρ Mein παῖς Α: corr. C 18 πτίττειν A: corr. C cf. 
Hes. s. v. ἁνεῖν 24 τροφαλινδὰς À: corr. C λιπαροσάρκους 
Mein 

10. 

15 

20 

25 
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σώματος μέρη δαμάξετ᾽ ἐν πυρικχτίτῳ στέγα" 

Τιμόϑεος ἔφη ποτ΄. ἄνδρες. τὴν χύτραν οἶμαι λέγων- 
Τιμοκλῆς δ᾽ ἐν Ἥρωσιν (II 451 Ky 

ὡς δ᾽ ἦν ἠρμένη 
5 βίου τιϑήνη. πολεμία λιμοῦ. φύλαξ 

φιλίας, ἰατρὸς ἐκλύτου βουλιμίας. 
τράπεξα. B. περιέργως {γεδ. νὴ τὸν οὐρανόν 456 

ἐξὸν φράσαι τράπεζα συντόμως. 

Πλάτων δ᾽ ἐν τῷ ᾿“δώνιδι χρησμὸν δοϑῆναι λέγων 
10 Κινύρα ὑπὲρ ᾿“δώνιδος τοῦ υἱοῦ φησιν (I601 K) 

ὦ Κινύρα. βασιλεῦ Κυπρίων, ἀνδρῶν δασυπρώκτων, 
παῖς σοι κάλλιστος μὲν ἔφυ ϑαυμαστότατός τε 
πάντων ἀνθρώπων. δύο δ᾽ αὐτὸν δαίμον᾽ ὀλεῖτον, 
ἣ μὲν ἐλαυνομένη λαϑρίοις ἐρετμοῖς, ὃ δ᾽ ἐλαύνων. 

15 λέγει δ᾽ ᾿ἀφροδίτην καὶ Ζιόνυσον" ἀμφότεροι γὰρ ἤρων b 
τοῦ ᾿ἀδώνιδος. καὶ τὸ τῖς Σφιγγὸς δὲ αἴνιγμα AGxAq- 
πιάδης ἐν τοῖς Τραγῳδουμένοις τοιοῦτον εἶναί φησιν 
(A. P. XIV 64)" 

ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, ov μία φωνή. 
90 Καὶ τρίπον, ἀλλάσσει δὲ φύσιν μόνον ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

ἑρπετὰ γίνονται καὶ ἀν᾽ αἰϑέρα καὶ κατὰ πόντον" 
ἀλλ᾽ ὁπόταν πλείστοισιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ, 

δ ἔνϑα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὑτοῦ. 

84. γριφώδη δ᾽ ἐστὶ καὶ Σιμωνίδῃ ταῦτα πεποιη- ς 
25 μένα, ὥς φησι Χαμαιλέων ὃ Ἡρακλεώτης ἐν τῷ περὶ 

Σιμωνίδου (ἔν. 112 B)' 

" T 
1 δαμάξετε ἐν πυρικχτίτοισι γᾶς A: corr. Kock 2 οἶμαι 

Boeckh: εἶνα ἃ ἢ ye add. Cas 11 ὦ κυπρία AC: corr. Mus 

19 extr. rot C: voi A 13 εχειτοὸν ἃ ἔχετον C: corr. Iacobs 
19 τετράπουν, 20 τρίπουν AC 21 γείνονται À: corr. C 



d 

e 

Ἢ ἢν. co SJ) 

, ' , 

(μιξονόμου re πατὴρ ἐρίφου καὶ σχέτλιος ἰχϑὺς 
, 3 , PS πλησίον ἠρείσαντο καρήατα᾽ παῖδα δὲ νυκτὸς 

δεξάμενοι βλεφάροισι Διωνύσοιο ἄνακτος 
3 PS Bovgovov ovx ἐθέλουσι τιϑηνεῖσϑαι ϑεράποντα. 

M 3 ^ € , φασὶ δ᾽ o? μὲν ἐπί τινος τῶν ἀρχαίων ἀναϑημάτων 
, i2 - τς ἐν Χαλκίδι τοῦτ᾽ ἐπιγεγράφϑαι, πεποιῆσϑαι δ᾽ ἐν αὐτῷ 

, M P? S Lr * ' , - e τράγον καὶ δελφῖνα, περὶ ὧν εἶναι τὸν λόγον τοῦτον. 
οὗ δὲ εἰς ἐπιτόνιον ψαλτήριον δελφῖνα καὶ τράγον 
εἰργασμένον εἰρῆσϑαι. καὶ εἶναι τὸν βουφόνον καὶ τοῦ 

Διονύσου ϑεράποντα τὸν διϑύραμβον. οἱ δέ φασιν 
3 ’ - , ΄ » , 

ἐν Ιουλίδι τὸν τῷ 4ιονύσῳ 9vóusvov βοῦν ὑπό τινος 

τῶν νεανίσκων παίεσϑαι πελέκει. πλησίον δὲ τῆς 
δ ^ M P —- SY , M 

ἑορτῆς οὔσης εἰς χαλκεῖον δοϑῆναι τὸν πέλεκυν" τὸν 
3 ΄ 2 , M , ^ ' , 

ovv Σιμωνίδην ἔτι νέον ovra βαδίσαι πρὸς τὸν χαλκέα 

κομιούμενον αὐτόν. ἰδόντα δὲ καὶ τὸν τεχνίτην κοι- 
3 , - 

μώμενον καὶ τὸν ἀσκὸν καὶ τὸν καρκίνον εἰκῇ κείμενον 
καὶ ἐπαλλήλως ἔχοντα τὰ ἔμπροσθεν. οὕτως ἐλθόντα 
εἰπεῖν πρὸς τοὺς συνήϑεις τὸ προειρημένον πρόβλημα. 
τὸν μὲν. γὰρ τοῦ ἐρίφου πατέρα τὸν ἀσκὸν εἶναι, Gy&- 

Ἂς ENS Y 1 , ^ M - ' 
τλιον δὲ (y9vv τὸν καρκίνον, νυχτὸς δὲ παῖδα τὸν 
rr , M M , , ' , 

vzvov, Bovgovov δὲ καὶ Ζιονύσου 9sgczovra τὸν πέ- 

λεκυν. πεποίηκε δὲ καὶ ἕτερον ἐπίγραμμα ὁ Σιμωνέδης. 
(s , - , , N 

ὃ παρέχει τοῖς ἀπείροις τῆς ἱστορίας ἀπορίαν (ἔν. 118)" 
^ ' 2 , , , , M 

φημὶ τὸν ovx εϑελοντα φέρειν τέττιγος ἄξϑλον 

τῷ Πανοπηιάδῃ δώσειν μέγα δεῖπνον ᾿Επειῷ. 
f λέγεται δὲ ἐν τῇ Καρϑαίᾳ διατρίβοντα αὐτὸν διδάσκειν 

' " 3 ' ' " M ' 2 ΄ 
τοὺς χορούς. εἶναι δὲ τὸ χορηγεῖον ἄνω πρὸς ᾿᾽4πόλ- 
λωνος ἱερῷ μαχρὰν τῆς θαλάσσης. ὑδρεύεσθϑαι ovv 

1 τε πατήρ T Α: corr C 2. ἠρίσαντο Α: corr. C 8 διο- 
νύσοιο Α: corr. C 9 ἐπειργασμένον Wilam 14 σιμωνίδη Α: 
corr. Ο 26 καρϑέαι AC: corr. Schw 28 οὐ μακρὰν Brónstedt 
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καὶ τοὺς ἄλλους καὶ τοὺς περὶ τὸν Σιμωνίδην κάτωϑεν,. 
ἔνϑα qv 5 κρήνη. ἀνακομίξοντος δ᾽ αὐτοῖς τὸ ὕδωρ 
ὄνου, ὃν ἐκάλουν ᾿Επειὸν διὰ τὸ μυϑολογεῖσϑαι τοῦτο 
δρᾶν ἐκεῖνον καὶ ἀναγεγράφϑαι ἐν τῷ τοῦ ᾿Ζ“πόλλωνος 

5 (s bd ' T ^ D9 D Cs n N ὃ M 
ρῷ τὸν Τρωιχὸν ub9ov, iv à ὁ 'Exstóg ὑδροφορεῖ 

τοῖς ᾿Ατρείδαις, ὡς καὶ Στησίχορός φησιν (ἔν. 18)) 457 

ὥικτειρε γὰρ αὐτὸν ὕδωρ ἀεὶ φορέοντα Ζιὸς κούρα 
βασιλεῦσιν. 

ὑπαρχόντων οὖν τούτων ταχϑῆναί φασι τῷ μὴ παρα- 

10 γινομένῳ τῶν χορευτῶν εἰς τὴν ὡρισμένην ὥραν πα- 
θέχευν τῷ ὄνῳ χοίνικα χριϑῶν. τοῦτ᾽ οὖν κἀν τῷ 
ποιήματι λέγεσθαι, καὶ εἶναι τὸν μὲν οὐ φέροντα τὸ 
τοῦ τέττιγος ἄεϑλον τὸν οὐκ ἐθέλοντα ἄδειν, Πανο- 

, ἈΝ A] P4 , M - ZONES , 

πηιάδηὴν δὲ τὸν ὄνον. μέγα δὲ δεῖπνον τὴν χοίνικα 

15 τῶν χριϑῶν. S80. τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ Θεόγνιδος 
τοῦ ποιητοῦ (1230) 

ἤδη γάρ μὲ κέκληκε ϑαλάσσιος οἴκαδε νεκρός, b 
ἊΝ bd , , 

τεϑνηκῶς ξῳῷ φϑεγγόμενος στοματι. 
7 ^ , - i2 ' , 

σημαίνει γὰρ xoyAov. τοιοῦτον δ᾽ ἐστὶν xai τὸ ῥή- 

20 ματα λέγειν ἀνθρώπων ὀνόμασιν ὅμοια, οἷον (p.664 N)' 
λαβὼν ἀριστόνικον ἐν μάχῃ κράτος. 

καὶ τὸ περιφερόμενον᾽ 

πέντ᾽ ἄνδρες δέκα ναυσὶ κατέδραμον εἰς ἕνα χῶρον. 
ἐν δὲ λίϑοις ἐμάχοντο, λίϑον δ᾽ οὐκ ἦν ἀνελέσϑαι" 

ó δίψῃ δ᾽ ἐξώλλυντο, ὕδωρ δ᾽ ὑπερεῖχε γενείου! c 
86. τένα δὲ κόλασιν ὑπέμενον ᾿ἀϑήνησιν oí μὴ Av- 
σαντες τὸν προτεϑέντα γρῖφον. εἴ ys ἔπινον φιάλην 

τῷ 
x 

* 12. 13 τὸ vov C: τοῦτο À 14 μέγα δὲ C: μέγα αὶ 93 ex 
cod. Laur. ineditum ratus ed. Hercher Herm. Il 224, ubi νηυσὶ 
κατήλυϑον, itemque cod. Par. apud Picceolon swppl. à lanth. 
p.192 28 γένειον cod. Laur γένεια cod. Par — 27 προταϑέντα 
Mein, sed προτείνω nunquam dixit Clearchus 
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«ἄλμῃ κεκερασμένην, ὡς καὶ ὁ Κλέαρχος προεῖπεν 
ἐν τῷ 099; x&v τῷ πρώτῳ δὲ περὶ παροιμιῶν γράφει 
οὕτως" ἱτῶν γρίφων ἡ ζήτησις οὐκ ἀλλοτρία φιλοσο- 
φίας ἐστί, καὶ οἱ παλαιοὶ τὴν τῆς παιδείας ἀπόδειξιν 
ἐν τούτοις ἐποιοῦντο. προέβαλλον γὰρ παρὰ τοὺς πό- 
τους οὐχ ὥσπερ οἵ νῦν ἐρωτῶντες ἀλλήλους. τίς τῶν 

ἀφροδισιαστικῶν συνδυασμῶν ἢ τίς ἢ ποῖος ἰχϑὺς 
ἥδιστος ἢ τίς ἀκμαιότατος, ἔτι δὲ τίς μετ᾽ AoxroUQov 
ἢ μετὰ Πλειάδα ἢ τίς μετὰ Κύνα μάλιστα βροωτός. 
καὶ ἐπὶ τούτοις ἄϑλα μὲν τοῖς νικῶσι φιλήματα μίσους 

ἄξια τοῖς ἐλευϑέραν αἴσϑησιν ἔχουσι. ζημίαν δὲ τοῖς 
ἡττηϑεῖσιν τάττουσιν ἄκρατον πιεῖν, ὃν ἥδιον τῆς 
ὑγιείας πίνουσι" κομιδῇ γάρ ἐστι ταῦτά γέ τινος τοῖς 

Φιλαινίδος καὶ τοῖς ᾿ἀρχεστράτου συγγράμμασιν ἐνῳ- 
κηκότος, ἔτι δὲ περὶ τὰς καλουμένας Γαστρολογέας 

ἐσπουδακότος" ἀλλὰ μᾶλλον τὰς τοιαύτας. τῷ πρώτῳ 

ἔπος (ἢΣ ἰαμβεῖον εἰπόντι τὸ ἐχόμενον ἕκαστον λέγειν 
καὶ τῷ κεφάλαιον εἰπόντι ἀντειπεῖν τὸ ἑτέρου ποιητοῦ 
τινος. (ὅτι) εἰς τὴν αὐτὴν εἶπε γνώμην" ἔτι δὲ λέγειν 
ἕκαστον ἰαμβεῖον. πρός τε τούτοις ἕκαστον εἰπεῖν ὅσων 
ἂν προσταχϑῇ συλλαβῶν ἔμμετρον. καὶ ὅσα ἀπὸ τῆς τῶν 
γραμμάτων καὶ συλλαβῶν ἔχεται ϑεωρίας. ὁμοίως δὲ 

τοῖς εἰρημένοις ἡγεμόνος ἑκάστου λέγειν ὄνομα τῶν 
ἐπὶ Τροίαν x τῶν Τρώων, καὶ πόλεως ὄνομα τῶν ἐν 
τῇ ᾿Δσίᾳ λέγειν ἀπὸ τοῦ δοϑέντος γράμματος, τὸν δ᾽ 

ἐχόμενον τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ καὶ τοὺς λοιποὺς ἐναλ- 

1 ἄλμῃ add. Dobr 7 συνδιασμῶν (sic) C: συνδυασμένων 
A 18 ἀστρολογίας A: corr. C 17 ἢ add. Mein ἐαμβίέον A 
ut solet 18 ἀντειπεῖν τὸ Schw: ἀντειπόντος A 19 ὅτι add. Καὶ 
21 ὅσαπερ τῆς Dobr, sed ἀπὸ non magis vitiosum quam ἔκ 
25 fort. ἀπὸ του 

10 

20 

25 
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λάξαι, ἄν τε ᾿Ελληνίδος ἄν τὲ βαρβάρου τάξῃ τις. 
ὥστε τὴν παιδιὰν μὴ ἄσκεπτον οὖσαν μηνύματα γί- 
νεσϑαι τῆς ἕκάστου πρὸς παιδείαν οἰχειότητος᾽ ἐφ᾽ 
οἷς ἄϑλον ἐτίϑεσαν στέφανον καὶ εὐφημίαν. οἷς μά- 

5 Auot γλυκαίνεται τὸ φιλεῖν ἀλλήλους. 
81. ταῦτα μὲν οὖν Κλέαρχος εἴρηκε. καὶ ἃ z90-458 

βάλλειν δεῖ τοιαῦτά τινα εἶναι ἡγοῦμαι" στίχον εἰπεῖν 

Ὁμηρικὸν ἀπὸ τοῦ ἄλφα ἀρχόμενον καὶ εἰς τὸ αὐτὸ 
στοιχεῖον καταλήγοντα᾽ 

10 ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα (4 92). 
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα (E 226). 
ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήιά τε πτερόεντα (E 453). 

καὶ πάλιν ὁμοίως ἰαμβεῖα (com.IV 607 M)' 
ἀγαϑὸς ἀνὴρ λέγοιτ᾽ ἂν ὁ φέρων τἀγαϑα. 

15 ἀγαϑὸς ἂν εἴη yo φέρων καλῶς κακά. 
Ὁμηρικοὶ ἀπὸ TOt ε ἐπὶ τὸ & b 

&UQE 4viiovog υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε (4 89). 
ἐν πόλει ὑμετέρῃ. ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἔγωγε (E 686). 

ὁμοίως καὶ ἰαμβεῖα (com. IV 608 M)* 

20 εὐκαταφρόνητός ἐστι πενία, ΖΙερκύλε. 
ἐπὶ τοῖς παροῦσι τὸν βίον... διάπλεκε. 

Ὁμήρου ἀπὸ ἢ ἐπὶ τὸ ἢ; 
ἣ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη (E 133). 
ἣ δ᾽ ἐν γούνασι πῖπτε Ζιώνης δῖ᾽ ᾿ἀφροδίτη (E 310). c 

| 25 ἴαμβοι (com. IV 608 Μ)" 

ἢ τῶν φίλων σοι πίστις ἔστω κεκριμένη. 

ἀπὸ τοῦ i ἐπὶ τὸ τ Ὁμήρου" 
Ἰλίου ἐξαπολοίατ᾽ ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι (Ζ 60). 

1 ἐάν τε βαρβ. ἃ 2 παιδείαν À: corr. Muret. μήνυμα 
Coraes 21 δὴ Herw, zoi suppl. Mein 
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ἹΙππόλοχος δέ μ᾽ ἔτικτε καὶ ἐκ τοῦ φημι γενέσϑαι (206) 
ἀπὸ τοῦ G εἰς τὸ σ᾽ 

συμπάντων Ζαναῶν. οὐδ᾽ ἣν Ayau£uvova εἴπῃς (A 90). 
σοφός ἐστιν 0 φέρων τἀπὸ τῆς» τύχης καλῶς. 

d ἀπὸ τοῦ ᾧ sig τὸ &* 5 
e 330 :93: 9525 5 ZU , - 2 κι " 
ὡς δ΄ Or ἀπ Ovàvuzov νέφος ἔρχεται ovoavov εἴσω 

(Π 364). 

ὠρϑωμένην πρὸς ἅπαντα τὴν ψυχὴν ἔχω. 
προβάλλειν δὲ δεῖ καὶ στίχους ἀσίγμους οἷον (Η 864). 

πάντ᾽ ἐθέλω δόμεναι καὶ ἔτ᾽ οἰκόϑεν ἄλλ᾽ ἐπιϑεῖναι. 10 | 
καὶ πάλιν στίχους Ὁμηρικοὺς ἀπὸ τῆς πρώτης συλ- 
λαβῆς καὶ τῆς ἐσχάτης δηλοῦντας ὄνομα οἷον (Β δ51. 
628. 752)" 

Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δύο καὶ δέκα νῆας. 
« Aiag». 15 | 

e Φυλείδης,. Ov τίκτε Zh φίλος ἱππότα Φυλεῦς. 
(Φυλεύς). 

ἰητῆρ᾽ ἀγαϑώ. Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων. Ἴων 
32 NICA , e M ^ - ? , 

εἰσὶ καὶ ἄλλοι στίχοι Ὁμηρικοὶ δηλοῦντες σκευῶν OvO- 
9 PA “ , A ἢἢ ’ “ T 

ματα ἀπὸ τῆς πρώτης καὶ ἐσχάτης συλλαβῆς oiov: 20 
4 , - 3 , 3 ^ , 

ὀλλυμένων ΖΙαναῶν ὀλοφύρεται ἕν φρεσὶ ϑυμος. 

(0 202) ολμος. 
PS » e ? 2 N52, 

ιὐυϑεῖται κατα μοῖραν ἅπερ x οἴοιτο καὶ ἄλλος. 

(e 580) μύλος. 

Avygóg ἐὼν μή που τι κακὸν καὶ μεῖξον ἐπαύρῃ. 3 

f (c 107) λύρη. 

ἄλλοι στίχοι δηλοῦντες ἀπὸ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ τέλους 

τῶν ἐδωδίμων τί; 
3 , , , e , , 

ἀργυρόπεζα Θέτις. ϑυγάτηρ αλίοιο γέροντος. 

4 τῆς add. Pors 18 iro ἀγαθὸς A 
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(4 588) ἄρτος. 

μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα. 
(4 550) μῆλα. 

88. ἐπεὶ δὲ ἱκανὴν παρέκβασιν πεποιήμεϑα περὶ 
[5 τῶν γρίφων, λεκτέον ἤδη καὶ τίνα κόλασιν ὑπέμενον 

of μὴ λύσαντες τὸν προτεϑέντα γρῖφον. ἔπινον οὗτοι 
ἅλμην παραμισγομένην τῷ αὑτῶν ποτῷ καὶ ἔδει μὴ 
προσενέγκασϑαι τὸ ποτήριον ἀπνευστί, ὡς ̓ 'ἀντιφάνης 
δηλοῖ ἐν Γανυμήδει διὰ τούτων (IL 41 Κ)᾽ 459 

0 οἴμοι περιπλοκὰς 
λίαν ἐρωτᾷς. B. ἀλλ᾽ ἐγὼ σαφῶς φράσω" 
τῆς ἁρπαγῆς τοῦ παιδὸς εἰ ξύνοισϑά τι, 
ταχέως λέγειν χρὴ πρὶν κρέμασϑαι. A. πότερά μοι 

5 γρῖφον προβάλλεις τοῦτον εἰπεῖν, δέσποτα, 
τῆς ἁρπαγῆς τοῦ παιδὸς εἰ ξύνοιδά τι, 
ἢ τί δύναται τὸ ῥηϑέν; B. ἔξω τις δότω 
ἱμάντα ταχέως. 4. οἷον οὐκ ἔγνων ἴσως" 
ἔπειτα τοῦτο ζημιοῖς ue; μηδαμῶς" 

10 ἅλμης δ᾽ ἐχρῆν τι παραφέρειν ποτήριον. b 
0 B. οἶσϑ᾽ οὖν ὕπως δεῖ τοῦτό σ᾽ ἐχπιεῖν; A. ἐγὼ 

κομιδῇ γε. B. πῶς; A. ἐνέχυρον ἀποφέροντά 

(δου — 

Β. οὔκ, ἀλλ᾽ ὀπίσω τὼ χεῖρε ποιήσαντα δεῖ 
ἕλκειν ἀπνευστί. 

σι 

25 89. τοσαῦτα x«l περὶ τῶν yoípov εἰπόντων τῶν 

δειπνοσοφιστῶν. ἐπειδὴ καὶ ἡμᾶς ἑσπέρα καταλαμβάνει 
3 Ἁ € 

ἀναπεμπαζομένους τὰ εἰρημένα. τὸν περὶ τῶν ἐχπω- 

4 παράβασιν A: corr. Herw 7 μὴ del. Mus, fort. μὲν 
14 προβαλεῖς A: corr. Mus 15. 16 vw τί Α: τι, ἢ τί Di 
17 οἷον scil. γρῖφον, quem ne intellexi quidem, fort. οὐδ᾽ 19 
περιφέρειν AC: corr. Villebrun, fort. προσφέρειν 20 δεῖ σε 
τοῦτ᾽ A: corr. Cas 21 cov add. Herm 
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μάτων λόγον εἰς αὔριον ἀναβαλώμεϑα. κατὰ γὰρ τὸν 
Μεταγένους Φιλοϑύτην (I τοβ K) 

κατ᾽ ἐπεισόδιον μεταβάλλω τὸν λόγον. ὡς Gv 
πολλαῖσι παροψίσι καὶ καιναῖς εὐωχήσω τὸ ϑέατρον. 

περὶ τῶν ἐχπωμάτων τὸν λόγον ἕξῆς ποιούμενος. 

3 μεταβάλω Α: corr. Ὁ 4 καιναῖς παρ. *. πολλαῖς ἃ πολ- 
λαῖς παρ. *. καιναῖς C et Poll. X 88 (ubi πολλαῖσι) 
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